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Vreemdelingen en burgers

‘De christenen verschillen immers niet van de overige mensen noch 
door woonplaats, noch door taal of zeden. Want nergens wonen ze 
in eigen steden, noch gebruiken zij een afzonderlijke omgangstaal of 
leiden zij een aparte levenswijze. Hun leer is niet uitgevonden door 
het verstand of het vernuft van druk zoekende mensen en ze volgen 
ook niet zoals anderen een louter menselijke zienswijze. 
Maar terwijl ze in de steden van Grieken of barbaren wonen, al naar 
gelang ieders lot meebracht, en de plaatselijke gewoontes inzake 
kleding, voedsel en het overige leven volgen, vertonen ze toch een 
bewonderenswaardige en algemeen als vreemd erkende levenswijze. 
Ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze delen in 
alles mee als burgers, maar hebben alles te lijden als vreemdelingen. 
Elk land is hun een vaderland en elk vaderland is hun vreemd.’

Woorden die een onbekend gebleven christen in de tweede eeuw schreef aan zijn 
heidense vriend Diognetus. Christenen zijn deel van de cultuur waarin ze wo-
nen, maar toch zijn ze anders, ze zijn vreemdelingen in hun eigen vaderland. 

Na deze brief is er nog heel veel meer geschreven over christenen en de cultuur. 
In hoeverre mag je meegaan in de gebruiken van een land? Moet je in het missio-
naire werk de cultuur scherp onder kritiek stellen? Of mag je die juist omarmen 
om mensen te bereiken? Wanneer is iets goed of fout? En neem je niet ook altijd 
je eigen cultuur onbewust mee? 
Deze vragen zijn en worden in de missiologie op veel verschillende manieren 
beantwoord. De discussie is nog lang niet ten einde. Dit nummer van Tussen-
Ruimte laat in enkele beschouwingen iets zien van de manieren waarop omge-
gaan wordt met cultuur, context, kerk en zending, afgewisseld met voorbeelden 
uit de praktijk. 

— Foka van de Beek, hoofdredacteur 

Cultuur en context
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Een veranderende wereld
Toen in de jaren tachtig de opstanden in de 
townships grotere omvang en aandacht be-
gonnen te krijgen, was ik theologiestudent 
in Stellenbosch. De toenmalige premier van 
Zuid-Afrika, P.W. Botha, kondigde nood-
toestanden af waarbij mensen zonder ver-
hoor aangehouden konden worden. Jonge 
dienstplichtigen van het Zuid-Afrikaanse 
leger moesten helpen om vanuit zwaarbe-
wapende Casspir-voertuigen de townships in 
toom te houden. De naam Mandela kenden 
we, een foto van hem hadden we echter nog 
nooit gezien. 
De sociaal bewuste Stellenbosche studen-
tenkrant droeg een hoofdopschrift: ‘Maties 
(= studenten) houden parties, terwijl het 
land brandt’. 
Het was ook in deze tijd, in 1986 om precies 
te zijn, dat de Nederduitse Gereformeerde 
Sendingkerk2 de Belijdenis van Belhar, 
waarin apartheid op theologische gronden 
werd afgewezen, aanvaardde. Het ongemak 

REPORTAGE |  P ieter  van der Walt

binnen de (blanke) Nederduitse Gerefor-
meerde Kerk3 over de theologische recht-
vaardiging van apartheid werd al groter.
Bijna tien jaar later beleefde ik samen met 
miljoenen anderen in 1994 de euforie van 
de verkiezingsdag mee. Later hebben we 
als familie op televisie de inhuldiging van 
president Mandela gekeken. Ons dochtertje 
was een jaar oud en heeft zich vergaapt aan 
het kleurrijke schouwspel. Wij werden ons 
er ineens van bewust dat zij in een heel an-
dere wereld dan wij zou opgroeien.

De kleur van de NG Kerkfamilie  
in Zuid-Afrika

In de jaren zeventig groeide ik op in een mijndorp in de buurt 
van Johannesburg. Toen de onlusten in Soweto uitbraken, was 
ik elf jaar. Ik heb gezien hoe zwarten zonder passen1 in ons 
blanke woongebied in grote arrestantenwagens van de politie 
gestopt werden. Ik heb ook gezien hoe blanke Zuid-Afrikanen 
zwarte Zuid-Afrikanen op straat aanvielen, in de wetenschap 
dat de gerechtelijke overheden van het land daar niets aan 
zouden doen.
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Veelbelovend
In de regio Boland waar ik predikant gewor-
den ben, raakte onze gemeente betrokken 
bij een grondhervormingsproces. Twintig 
jaar eerder was onze zwarte buurgemeente 
door de ‘Wet op Groepsgebieden’ gedwon-
gen om hun huizen en bedrijven te verlaten 
en naar de overkant van de rivier te verhui-
zen. Daarmee verloren zij ook hun prachtige 
kerkgebouw, dat toen in het bezit is geko-
men van onze gemeente. 
Kort na 2000 bleek in het kader van de 
grondhervorming dat zij een grondeis had-
den wat betreft dit kerkgebouw. Tijdens 
de onderhandelingen tussen onze twee 
gemeenten zijn er goede verhoudingen ont-
staan. We hebben openlijk gesproken over 
het apartheidsverleden. De overdrachts-
ceremonie en hernieuwde inwijding van het 
kerkgebouw was een onvergetelijke, feeste-
lijke aangelegenheid.

Voorbeelden van eensgezindheid
Hoever zijn we gevorderd op dit veelbelo-
vende pad? Enquêtes wijzen uit dat verzoe-
ning veel mensen in de NG Kerkfamilie na 
aan het hart ligt. De (blanke) NG Kerk en 
(zwarte) Verenigende Gereformeerde Kerk 
(VG Kerk)4 zijn echter nog steeds afzonder-
lijke kerken. 
Bij een West-Kaapse synodezitting in de 
vroege jaren negentig is de slogan ‘Eén te-
gen het jaar 2000’ aanvaard, waarbij velen 
van ons zich afvroegen: ‘Waarom nog zo 
lang?’ Sindsdien zijn er in het hele land veel 
vergaderingen, werkgroepen en conferen-
ties gehouden op weg naar eenheid. De VG 
Kerk staat erop dat de NG Kerk de Belijdenis 
van Belhar als vierde belijdenisgeschrift 

aanvaardt. De NG Kerk heeft hiervoor een 
tweederde meerderheidsbesluit nodig in 
tien streeksynodes.
Tijdens bijna al dit soort gesprekken wor-
den we ons bewust van de pijn van mensen 
aan wie in het verleden onrecht aangedaan 
is, en van de schuld en schaamte van de-
genen die aan de andere kant gestaan heb-
ben. Wanneer het onderwerp niet eenheid 
op zich is, maar gezamenlijke projecten 
en roeping, verlopen de gesprekken mak-
kelijker.

Een collega heeft onlangs een proefschrift 
geschreven over ‘Die Diakonaat van die NG 
Kerk in ’n post-apartheid Suid-Afrika’. De 
NG Kerk en VG Kerk hebben sinds 2001 een 
gezamenlijke commissie voor Dienst en 
Getuigenis met als motto ‘Called to witness 
in and from Africa today’. Hun positieve en 
samenwerkende gezindheid is aanstekelijk. 
In het proefschrift wijst mijn collega erop, 
dat het synodebesluit uit 1986 van de NG 

Hoeksteenlegging van de NG Kerk in Beaufort-

Wes, oktober 1892. Twee galerijen van de 

oude kerk uit 1829 zijn verwerkt in deze kerk 

die nog steeds in gebruik is.
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Kerk, dat zowel erediensten als lidmaat-
schap open zijn, de kerk op een nieuwe 
koers geplaatst heeft. De NG Kerk wilde 
breken met een volksidentiteit. ‘Maar is dit 
gebeurd?’, vraagt hij zich af.

Gesprek over gezamenlijke 
projecten en roeping  

makkelijker

We hebben onlangs dieptegesprekken ge-
voerd met lidmaten van een paar honderd 
NG Kerk-gemeenten over onder andere het 
thema van kerk en gemeenschap in het 
‘Nieuwe Zuid-Afrika’. Een flinke groep wil 
de bekende omgeving volledig houden zoals 
die is. Zij zoeken een afzonderlijk, persoon-
lijk leven en afzonderlijke kerken. Heel wat 
respondenten hebben genoemd dat verzoe-
ning voor hen belangrijk is, maar het was 
duidelijk dat zij een ‘naar binnen gerichte 
spiritualiteit’ verkiezen, waar zij zich veilig 
voelen tegenover de ontwrichting op de 
nieuwe werkplek en in het openbare leven.
Leiders van de NG Kerk hebben terdege 
kennisgenomen van deze gezindheid. Er 
is besloten om sterker dan voorheen en 
doelbwust aan te sluiten bij het verstaan 
van identiteit en roeping. Nu niet meer 
met het oogmerk om Afrika vanuit een 

positie van macht te ‘kerstenen’ of om, met 
een directe lijn naar de regering, stand-
punten af te dwingen, maar om vanuit een 
‘dienstknechtkarakter’ samen met broe-
ders en zusters als partners betrokken te 
raken in de gemeenschappen van het land 
en nood te helpen verlichten.

‘Nieuwe mensheid’
Persoonlijk geloof ik dat dit de NG Kerkfa-
milie, in ons zoeken naar identiteit, een-
heid en gemeenschappelijke roeping, erg 
helpt om kritisch afstand te nemen van alle 
overblijfselen van ‘civil religion’. We behoren 
strategisch eerder te werken vanuit de visie 
op de kerk als ‘unieke schepping van God’. 
We verwarren de kerk nog te veel met ande-
re instellingen en focussen dan gemakkelijk 
op een bijna seculiere soort samenwerking 
tussen kerken. Deze verzoeking is juist sterk 
in een tijd van snelgroeiende secularisatie, 
waarin vele gemeenten alle moeite moeten 
doen om te overleven. 
De kerk is eerder, zoals de Stellenbosche 
theoloog Flip Theron tijdens de laatste 
apartheidsjaren leerde, een ruimte waar je 
een realiteit aantreft die met niets in de we-
reld vergeleken kan worden. De verscheurd-
heid die past bij de ‘oude mensheid’ heeft 
binnen de gemeente plaatsgemaakt voor 
een ‘nieuwe mensheid’, die alle vormen van 
bestaan relativeert. Verschil in ras, maat-
schappelijke status en geslacht hebben hun 
doorslaggevende betekenis verloren, want 
‘in Christus Jezus zijn wij allemaal één’. De 
gemeente is een ‘exemplarische vreemde-
ling’ in de wereld, nooit een ‘plezierboot 
met driedubbel fluweel voor cultureel hoog-
staande mensen’. 
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Waar het christelijke geloof het eigendom 
wordt van een volk, zijn de gevolgen catas-
trofaal. De verschrikkelijke mogelijkheid 
bestaat dat een persoon die uit een kerk 
stapt omdat zich daar een persoon van een 
andere bevolkingsgroep bevindt, uit Gods 
genade stapt. 

De noodzaak van  
zichtbare kerkeenheid  

niet afwijzen

Subtieler, maar net zo erg is het wanneer 
mensen zich beroepen op de ‘onzichtbare 
kerk’, om zodoende de pijn van de verdeeld-
heid te verzachten en de noodzaak van 
zichtbare kerkeenheid af te wijzen. Sommi-
gen in Zuid-Afrika hebben precies dit ge-
daan met een beroep op Abraham Kuyper. 
Terwijl voor Kuyper de eigenlijke kerk niet 
het instituut was, maar juist het organisme, 

de subjectieve, levende geloofsgemeen-
schap. 
We zullen samen moeten blijven zoeken naar 
een passende structuur die uitdrukking zal 
geven aan de werkelijkheid van de ‘nieuwe 
mensheid’, zowel op het vlak van de synode 
als van de classis, ring of werkgemeenschap. 
De verschillende gemeenten in een specifiek 
gebied kennen elkaars omstandigheden en 
kunnen direct bij elkaar betrokken raken. 
Soms kan het ook de beste regeling zijn om 
op gemeentelijk vlak institutioneel één te 
worden. Dit kan echter niet overal als eis ge-
steld worden. Uniformiteit maakt een echte 
gemeenschap dood, dat zou weer ‘dwinge-
landij van de meerderheid’ betekenen. Echte 
gemeenschap veronderstelt de bereidheid 
om gemeenschap met de ander in zijn an-
ders-zijn te beoefenen. Het evangelie vereist 
niet wettisch dat anderen de manier waarop 
zij in de eredienst hun geloofservaring uit-
drukken, moeten laten varen.

De kleur van de NG Kerkfamilie in Zuid-Afrika

Nederduits Gereformeerde Kerk in Hoopstad in de Zuid-Afrikaanse 

provincie Vrijstaat
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Verscheidenheid staat binnen de éne kerk 
in dienst van de eenheid. Je zou kunnen 
denken dat op de Pinksterdag alle verschei-
denheid opgeheven is. Maar dat is niet ge-
beurd. Verscheidenheid is wel opgehouden 
verscheurdheid te zijn. Door de ‘ene doop’ 
en de aanvaarding van het ‘ene geloof ’ en de 
deelname aan de ‘beker van dankzegging’ 
en het ‘ene brood’ wordt de gemeente inge-
lijfd in het ‘ene lichaam’.

Uitdagende vraag
De kwestie van eenheid binnen de NG Kerk-
familie staat na al die jaren nog steeds op de 
agenda’s van de synodes van de kerken. De 
eenheid van deze kerken kan veel betekenen 
voor de gemeenschappen van Zuid-Afrika. 
Het kan ertoe meewerken dat, zoals Theron 
het gesteld heeft, ‘de scherpe kanten van 
de verschillen tussen individuen, groepen, 
volken, rassen, die altijd weer dreigen vijan-
dige verscheurdheid te worden, verzachten 
tot verscheidenheid’. 

Met Pinksteren hield 
verscheidenheid op 

verscheurdheid te zijn

De uitdagende vraag voor de NG Kerkfamilie 
is hoe we deze overtuigingen ook daadwer-
kelijk kunnen belichamen. Hoe ziet een 
praktisch geslaagde route naar kerkeenheid 
eruit? Bij wat voor praktijken en oplossingen 
kunnen we uitkomen die ertoe bijdragen dat 
we als zwarte en blanke christenen geregeld 
samen aan de Avondmaalstafel zitten, dat er 
vertrouwen groeit en er geen ontkenning is 
van pijn, schuld en schaamte. Hoe kunnen 

we verhoeden dat gemeenten en individuele 
gelovigen zich terugtrekken in hun eigen 
hoekjes met een persoonlijke en vluchtende 
spiritualiteit?
Het gesprek is gelukkig nog steeds gaande. 
Dat aanstaande predikanten van de NG Kerk 
en VG Kerk nu samen met die van andere 
mainstream kerkelijke partners opgeleid wor-
den en er steeds betere verhoudingen tussen 
de verscheidene kerken ontstaan, geeft hier-
aan een gezonde en krachtige dynamiek.

Noten
1  Zwarte Zuid-Afrikanen hadden een soort 

paspoort en toestemming nodig om ‘blan-

ke’ gebieden in te mogen.
2-3  Omdat sommige blanke leden van de 

Nederduitse Gereformeerde (NG) Kerk 

geen Avondmaal wilden vieren samen met 

niet-blanke leden, is hieruit in 1881 voor 

niet-blanke mensen de Nederduitse Gerefor-

meerde (NG) Sendingkerk ontstaan.
4  De Verenigende Gereformeerde Kerk is ont-

staan uit een fusie van de zwarte NG Kerk 

en de NG Sendingkerk. ‘Verenigend’, want 

het is de bedoeling dat ook de NG Kerk deel 

zal worden van deze fusie.

Vertaling uit het Zuid-Afrikaans:  

Foka van de Beek

— Pieter van der Walt is predikant in dienst van 

de NG Kerk Sinode van Wes-Kaap met de op-

dracht om samen met de Faculteit Theologie 

van Stellenbosch teams in te stellen die onder-

zoek doen over zaken die gemeenten raken.
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Het bestaan van talloze geloofsgemeen-
schappen die gegroepeerd zijn langs de lij-
nen van etnische identiteit lijkt de bewering 
te bevestigen dat gemigreerde christenen 
liever met cultuurgenoten blijven optrek-
ken. Maar zijn cultuurverschillen werkelijk 
zo allesoverheersend dat het praktisch 
onmogelijk wordt om elkaar als broers en 
zussen te zien die over en weer kunnen be-
moedigen en opbouwen? 
In dit artikel laat ik zien dat cultuurver-
schillen weliswaar diep kunnen zitten, 
maar ook dat de binnenkerkelijke cultuur 
een constructieve ontmoeting flink in de 
weg kan zitten. 
In de eerste plaats behandel ik het bekende 
werk van Geert Hofstede over omgaan met 
cultuurverschillen. Hofstede heeft de ver-
schillende dimensies van cultuurverschillen 
op basis van empirisch materiaal uitgelegd 
en biedt daarmee praktische handvatten om 
het gesprek te voeren.
In de tweede plaats ga ik aan de hand van 
Emmanuel Katongole theologisch in op de 
cultuur bínnen de kerk. In zijn belangrijke 
werk The Sacrifice of Africa geeft hij aanzet-
ten voor het ontwikkelen van een politieke 
theologie voor Afrika. 

Dimensies van culturen
Het werk van Geert Hofstede is van toe-
passing op zowel nationale culturen als 
op organisatieculturen. Door middel van 
grootschalig onderzoek bij verschillende 
werknemers van IBM is Hofstede in totaal 
vier dimensies van culturen op het spoor 
gekomen. 
Hofstede beschrijft drie dimensies die ie-
dereen die weleens over culturen reflecteert 
bekend voor zullen komen: de mate van 
machtsafstand, de verschillen tussen indi-
vidueel en collectief en de mate van mascu-
liniteit en feminiteit. 
Interessant is dat Hofstede met zijn team 
nog een andere dimensie op het spoor 
kwam: de mate van onzekerheidsvermij-
ding in een cultuur. Hij noemt dit zelf het 
zoeken naar de waarheid. Een grote onze-
kerheidsvermijding komt tot uiting in het 
opstellen van vaste procedures, processen 
en protocollen. Een hang naar zekerheid 
gaat samen met een hang naar duiding en 
duidelijkheid. Onzekerheidsvermijding kan 
het aangaan van nieuwe experimenten en 
het ‘out of the box’-denken verhinderen. 
Nederland scoort met 53 nogal in de mid-
denmoot. Bij onzekerheidsvermijding is het 

ONDERZOEK |  E leonora Hof

Zo’n andere cultuur?
‘Ze hebben zo’n andere cultuur!’ wordt vaak gezegd als het gaat 
om samenwerking met christenen met een migratieachtergrond. 
Verondersteld wordt dat samenwerking niet alleen moeilijk is, 
maar zelfs onwenselijk, omdat deze christenen nu eenmaal liever 
zullen optrekken met cultuurgenoten. Maar zijn cultuurverschillen 
wel zo allesoverheersend?
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niet mogelijk om de wereld eenvoudig in 
te delen in verschillen tussen bijvoorbeeld 
Europese en Aziatische landen: de verschil-
len lopen door Nederland heen. Zo scoren 
België (94), Griekenland (112) en Portugal 
(104) aan de top, terwijl Denemarken (23) en 
Zweden (29) erg laag scoren. De twee totaal 
verschillende landen Jamaica (13) en Singa-
pore (8) staan onderaan. Onzekerheidsver-
mijding is niet hetzelfde als risicovermij-
ding. Risico’s kunnen vertrouwd voelen, of 
men neemt juist risicovolle maatregelen om 
onzekerheid te vermijden. 

Ook in de kerk
Voor de kerk is het van belang te beseffen 
dat onzekerheidsvermijding ook een rol 
speelt bij gezaghebbend optreden van do-

centen en andere personen die kennis over-
dragen. Mutatis mutandis geldt dit ook 
voor ambtsdragers en voor voorgangers. 
De waardering van kritische vragen en 
kritisch meedenken is dus niet alleen een 
functie van machtsafstand, maar komt ook 
voort uit de houding ten opzichte van ambi-
guïteit: duidelijke antwoorden worden ver-
wacht van gezagsdragers als men een lage 
tolerantie heeft voor onzekerheid.

Onzekerheid geassocieerd  
met lage tolerantie voor  

vreemd en afwijkend

Verrassend genoeg hoort bij deze dimen-
sie ook de indeling in wat rein en onrein, 

Geert Hofstede is een Nederlandse organisatiepsycholoog, die internationale bekendheid geniet op 

het gebied van interculturele studies.
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schoon en vuil, vreemd en eigen is. Een 
lagere tolerantie voor onzekerheid wordt 
dus geassocieerd met een lagere tolerantie 
voor wat vreemd en afwijkend is. Xenofobie 
(in de breedste zin van het woord) ligt dan 
al snel op de loer. Zelfkennis is hier dan ook 
van belang: in hoeverre is een lage toleran-
tie voor afwijkende zaken bemiddeld door 
theologische overtuigingen, of in hoeverre 
is het een exponent van een diepgeworteld 
cultureel patroon? 

Vijfde dimensie
De vijfde leidende dimensie werd niet door 
Hofstede of andere onderzoekers uit het 
Westen ontdekt. Integendeel, Hofstede be-
kent dat hij hier een blinde vlek voor had en 
er pas door onderzoekers uit niet-Westerse 
culturen bekend mee raakte. Het ontbre-
kende element is de gerichtheid op ofwel 
de lange ofwel de korte termijn. Het is meer 
dan alleen gericht zijn op de toekomst of het 
heden, het gaat vooral ook samen met waar-
den als spaarzaamheid en voorzichtigheid. 
Waar de vierde dimensie gericht is op het 
zoeken naar de waarheid, is deze vijfde di-
mensie vooral gericht op het zoeken naar 
deugd. Dit betekent dat culturen, met name 
in Azië, spaarzaamheid en voorzichtigheid 
combineren met een langetermijnvisie, 
waarbij het vermijden van gezichtsverlies 
een belangrijke rol speelt.

 Pelgrimsprincipe
Veel van deze cultuurverschillen blijven on-
der de oppervlakte en moeten expliciet ge-
maakt worden om onderwerp van gesprek 
te worden. Vanuit theologisch perspectief 
kan hier het pelgrimsprincipe en het ver-

wortelingsprincipe (indigenization principle) 
van Andrew Walls toegepast worden. 
Elke cultuur moet onder kritiek staan van 
het evangelie en gespitst zijn op de elemen-
ten die getransformeerd moeten worden 
om de waarden van het evangelie gestalte te 
geven. Maar het evangelie heeft in elke cul-
tuur ook altijd aanknopingspunten en kan 
daarin ook wortelen. 

Voor een kritische kijk  
is een bepaald cultuur- 

relativisme nodig

In Christus zijn de principiële scheidslijnen 
tussen culturen definitief opgeheven. Om 
de eigen cultuur onder kritiek te stellen (het 
pelgrimsprincipe) is dus ook een bepaald 
cultuurrelativisme nodig: culturen zijn 
geen onveranderlijke grootheden die nood-
zakelijkerwijs hun overtuigingen opleggen 
aan de mensen die erin geboren worden. 
Juist deze zelfrelativering biedt openheid 
om de eigen christelijke cultuur kritisch te 
beschouwen. Het is Katongole die hiertoe 
een weg wijst.

Publieke cultuur in actie
In de opvatting van Emmanuel Katongole is 
het nu de grote uitdaging voor het christen-
dom in Afrika om een politieke theologie 
uit te leven die de zinloze slachting (sacri-
fice) van Afrikaanse levens een halt toe kan 
roepen. Katongole is priester in Oeganda 
en professor in theologie en wereldchris-
tendom aan Duke Divinity School. Hij uit 
flinke kritiek op het beperkte evangelie dat 
door de zendelingen naar Afrika gebracht 

Zo’n andere cultuur?
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werd. De verkondiging was volstrekt apoli-
tiek, maar onderhuids kwam de ethos van de 
zendelingen mee met het evangelie. Daar-
door hebben veel gemeenten in Afrika nooit 
geleerd om een gelovige praktijk te ontwik-
kelen die daadwerkelijk góed nieuws is in 
het concrete, dagelijkse leven. 

Verbeeldingskracht
Katongole wil daarom gebruikmaken van 
een aantal elementen om het christelijk ge-
loof ook werkelijk bevrijdend te laten zijn. 
Hieronder vallen de kernbegrippen ‘herin-
nering’ (de koloniale erfenis eerlijk onder 
ogen durven zien), ‘telos’ (een duidelijk doel 
om na te streven) en ‘narrativiteit’ (een ge-
zamenlijk verhaal om in te leven). Om een 
menswaardig leven in Afrika vorm te geven, 
is er tevens behoefte aan meer verbeeldings-
kracht. Die verbeeldingskracht bevraagt 
uiteindelijk ook de natiestaat, omdat deze 
vorm niet noodzakelijkerwijs de meest hu-
mane manier van organiseren is. 

Een portie politiek  
denken zou de kerk 

niet misstaan

Katongoles kritiek op de natiestaat heeft ook 
consequenties voor hoe wij ons hier in Ne-
derland identificeren, en soms zelfs samen-
vallen met onze Nederlandse identiteit. Het 
Nederlands zijn is niet een natuurlijk, onver-
mijdelijk gegeven, maar wordt actief gecon-
strueerd door zowel politici als burgers die er 
een duidelijk belang bij hebben dat bepaalde 
mensen wél Nederlands zijn en andere men-
sen dit ideaal nooit kunnen bereiken. 

Een flinke portie politiek denken in de kerk 
zou daarom niet misstaan; ik bedoel dit als 
een oproep om scherp in het oog te hebben 
hoe het politieke klimaat ook het klimaat in 
de kerk beïnvloedt. Juist in 2017 – in Neder-
land een verkiezingsjaar en voor Amerika-
nen een jaar waarin ze met hun keuze moe-
ten (leren) leven – betekent dit dat kritiek 
op het uitsluitende karakter van Nederland 
en andere natiestaten van groot belang is. 
Als gevolg daarvan zie ik voor geloofsge-
meenschappen een rol weggelegd om zich 
krachtig uit te spreken tegen alles wat neigt 
naar een ‘Blut und Boden’-theologie.

 Onder de loep
We hebben behoefte aan die nieuwe ver-
beeldingskracht, zoals Katongole duidelijk 
maakt, om een aantrekkelijk en heilzaam 
alternatief uit te kunnen leven. Uiteindelijk 
draait die verbeeldingskracht om het kunnen 
denken én dromen van een toekomst waarin 

Emmanuel Katongole, geboren in Oeganda, 

geeft in zijn boek The Sacrifice of Africa aan-

zetten voor het ontwikkelen van een politieke 

theologie voro Afrika.



13Cultuur en context

culturen ons niet alleen scheiden, maar ook 
verbinden. In concreto betekent dit ook dat 
we onze eigen kerkelijke cultuur onder de 
loep nemen. Want in hoeverre is het mis-
schien juist niet zo dat het onze kerkelijke 
eigenaardigheden zijn die het moeilijk ma-
ken om daadwerkelijk samen te werken?
Hieronder valt het type gedrag uit de ver-
schillende cultuurdimensies van Hofstede, 
zoals onzekerheidsvermijding (bijv. exact 
willen afspreken wanneer een migrantenge-
meente het gehuurde kerkgebouw weer leeg 
achterlaat) of stevig langetermijndenken 
(bijv. vergaderingen voor een heel jaar vol-
plannen). Een veelgehoorde klacht van chris-
tenen met een migratieachtergrond is dat 
zij zich met de gevestigde kerken niet louter 
willen verhouden via de diaconale lijn. Zij 
zoeken een gelijkwaardige relatie, die verder 
gaat dan die van hulpverlener en hulpvrager. 
Een relatie die ook gaat over de geleefde in-
houd van het geloof. Daarbij kan op inhoude-
lijke en respectvolle wijze met elkaar gedeeld 
worden van Gods genade, om zo samen met 
alle heiligen de enorme diepte van de liefde 
van Christus te leren kennen. 
Hier speelt hetzelfde probleem weer op dat 
de naoorlogse missiologie juist probeerde 
op te lossen, namelijk het beklemmende 
verschil tussen wij en zij, tussen evangelist 
en ‘geëvangeliseerde’. Waarbij het nu gaat 
om het verschil tussen degenen die diaco-
nale hulp géven en degenen die hiervan de 
ontvangers zijn. Als niet eerst het verschil 
tussen gever en ontvanger van diaconale 
hulp geproblematiseerd wordt, is er weinig 
ruimte om het diepere en misschien ook wel 
moeilijkere gesprek te voeren over cultuur-
verschillen met migrantengemeenschappen. 

Missionair en diaconaal
Laatst las ik op de website van een plaatse-
lijke gemeente hoe zij hun engagement in 
de maatschappij beschreven met een aantal 
dingen, waaronder het organiseren van een 
avond óver vluchtelingen. Gek genoeg las ik 
niets over concrete acties en concrete sa-
menwerking mét vluchtelingen. 

Volop ruimte voor  
een grote diaconale  

wending

Zo’n observatie is voor mij een teken dat er 
nog volop ruimte is voor een grote diaco-
nale wending. Misschien is bezinning op 
gelijkwaardiger diaconaat van de kerk wel 
een van de grootste vraagstukken van de 
kerk in deze tijd. Wellicht een verrassende 
opmerking van de kant van iemand die net 
gepromoveerd is in de missiologie. 
Bij alle kanttekeningen die terecht nog te 
maken zijn, en hoezeer ik ook hoop dat er 
ruimte is voor de implementatie van som-
mige aanbevelingen van mijn proefschrift, 
toch heeft de kerk in Nederland als geheel 
het afgelopen decennium een enorme slag 
gemaakt op missionair gebied. Nieuw elan 
is gevonden en er is een bijzondere open-
heid om te leren van andere succesvolle 
initiatieven wereldwijd. 
Hoewel er veel goede dingen gebeuren op 
diaconaal gebied, zie ik hier minder het 
toewenden naar mensen in de marge zoals 
die in de zendingspraktijk plaatsvond: ini-
tiatieven van onderop, lichtere structuren, 
ruimte voor pionieren, en vooral ook het 
overwinnen van de kloof tussen ‘wij’ en ‘zij’. 

Zo’n andere cultuur?
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Conclusie
Uiteindelijk moeten verschillen tussen cultu-
ren, maar ook binnen culturen, niet verabso-
luteerd worden. Hofstede biedt een aankno-
pingspunt door te wijzen op de verschillende 
dimensies. Het concrete kerkelijke handelen 
kan hier naast gelegd worden. Dit vergt van 
geloofsgemeenschappen een organisatiecul-
tuur waarin openheid en het geven van feed-
back belangrijke waardes zijn. 
Als aan deze voorwaarde voldaan wordt, 
kan het een enorme opluchting zijn om 
contacten met migrantenkerken te inter-
preteren langs de lijnen die Hofstede ons 
aanreikt. En door interpretatie gecombi-
neerd met actie kan vervolgens ook trans-
formatie tot stand komen. Hierbij is de 
politieke visie van Katongole van belang: 
geen geprivatiseerd christendom, maar 
een publieke theologie die met zelfbewust-
zijn, visie en verbeeldingskracht het pu-
blieke domein transformeert. 
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Schuurmomenten

GASTCOLUMN |  Sietske Blok

Elke keer een omhelzing. Telkens wanneer je iemand voor het eerst  
ontmoet. Ongemakkelijk vond ik dat. Doe mij maar een hand. Bij een  
tweede ontmoeting wil ik je best drie zoenen geven. 
Het was een van de kleine dingen waar ik in Brazilië tegen aan liep. Maar kleine dingen 
kunnen groot worden. Ik kwam afstandelijk over. Omdat het gewoon niet in me zat, die 
knuffelcultuur. Laatst ontmoette ik een Chileen in het studentenhuis van mijn zusje. Mijn 
zusje werd direct gezoend bij het voorstellen. Ik stak mijn hand uit. ‘O ja’, riep hij uit, ‘zo 
gaat dat in Nederland.’

Afstand en nabijheid. Wat is normaal? Waar voel je je prettig bij? Wonen en werken in een 
andere cultuur doet je beseffen hoe je in talloze kleine dingetjes geprogrammeerd bent door 
je eigen cultuur. Wat je lekker vindt, hoe laat je eet, hoe je iemand groet, wat ‘normaal’ is. 
Elke dag zijn er kleine schuurmomenten. Met de tijd worden die schuurmomentjes gladder. 
Maar hoe langer ik in Brazilië was, hoe meer ik me een Nederlander voelde. Omgekeerde 
integratie. Desintegratie. Een vreemdeling. Een vis op het droge. 
Mijn gastvrouw Adriana, bij wie ik in het begin mocht logeren, snapte dat wel. Ik wás ook 
anders. En dat was oké. Maar hoe wonderlijk was het om nu een stukje samen op te lopen. 
We overbruggen een oceaan, we overbruggen een taal, we overbruggen onze context. Een 
wonder!
Wat een geduld werd mij getoond bij alles wat ik vreemd of vies vond. Mijn eigen context is 
een context van voorrecht, daar ben ik me nu maar al te bewust van. Brazilianen noemen 
Europa ‘de eerste wereld’. Op vragen naar de favelas in Nederland antwoordde ik: ‘Die heb-
ben we niet …’

Hebben wij geduld met de mensen die vreemd in Nederland zijn? Die anders geprogram-
meerd door de wereld gaan? Die aanschuren tegen alles wat opeens anders is? Durven we 
dan toch ook de schoonheid van de ontmoeting, het wonder van contact over grenzen heen te 
zien en te benoemen?

— Sietske Blok is theologe. Zij is voor Kerk in Actie van 2015 tot 2016 uitgezonden ge-

weest naar Brazilië.
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TWEELUIK |  P iet  Both

Bij welke gemeente ben of was je betrokken? 
Schets de ‘kerkelijke kleur’ eens? 
Geeske: Sinds ik in Tsjaad woon en werk, 
vanaf 1992, ben ik betrokken bij de plaatse-
lijke kerk van de AET, de Assemblées Evan-
géliques au Tchad. Het is een evangelische 
kerk van rond de zeshonderd leden, inclu-
sief de kinderen. 
Sinds een jaar of zes komt meer dan de helft 
van de leden uit het zuiden van Tsjaad. Met 
deze nieuwe aanwinst is de kerk flink ver-
anderd. Was het eerder meer een ‘autoch-
tone’ kerk, aangepast aan de plaatselijke 
(moslim)omgeving, met veel samenzang in 
het Frans en Arabisch, tegenwoordig is het 
meer een ‘zuidelijke’, pinksterachtige kerk 
geworden met veel evangelische liederen, 
dans en hardere muziek.
De gemeenschap bestaat vooral uit (grote) 
gezinnen en studenten van elders die tijdens 
de studiemaanden bij ons kerken. Heel be-
langrijk is de muziek, vooral de koormuziek, 
het lijkt soms wel het allerbelangrijkste.

Een aantal jaren geleden is er een nieuwe 
grote kerk gebouwd, voorzien van houten 
banken en een podium voor het koor. De 
voorganger doet zijn preek na een lange serie 
afkondigingen en veel zang vanachter een 
klein katheder. De preek is vaak lang, drie 
kwartier of langer. De focus en bedoeling van 
de preek is niet altijd even duidelijk.
Tanny: Ik heb ruim twintig jaar in Indone-
sië gewoond, op verschillende eilanden en 
kerkte daar waar ik me het beste thuis voel-
de. In Papua was ik betrokken bij de CAMA-
kerk (Christian and Missionary Alliance). 
Van 1997 tot 2006 woonde ik in Kupang op 
West-Timor, daar ging ik naar de CAMA/
Kingmi-kerk, de Gereja Kemah Injil Indone-
sia (tegenwoordig afgekort als GKII). 
De CAMA/Kingmi kerk is een evangelische 
gemeente met toen ruim tweehonderd le-
den, kinderen meegeteld. De leden komen 
van verschillende eilanden niet ver van 
Timor, zoals Saba en Sumba. De grootste 
groep komt van Alor. 

Aarden in een andere kerk
Tanny Hagens en Geeske Zijp van Leprazending

Geeske Zijp en Tanny Hagens zijn uitgezonden door Leprazending 
Nederland. Zij wonen en werken al decennialang in verschillende 
landen in Azië en Afrika. Geeske werkt in Tsjaad en heeft een 
korte periode in de Democratische Republiek Congo gewerkt, 
waar zij enkele keren moest evacueren. Tanny werkte in Thailand 
en Myanmar, maar vooral in Indonesië. Sinds ruim een jaar werkt 
zij in Ethiopië. Wat zijn hun ervaringen en belevingen in de lokale 
kerk* in een voor hen andere cultuur en context?

A
chtergrondfoto: Straatbeeld in K

upang, Indonesië
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De kerk staat in een van de wijken van 
Kupang, maar veel mensen hebben een 
agrarische achtergrond en zijn naar de stad 
gekomen om werk te vinden of om er te stu-
deren. De gemeenschap bestaat uit gezinnen 
en studenten, ambtenaren en dagloners, en 
mensen zonder baan. Het zijn voornamelijk 
tweede of derde generatie gelovigen.
Het kerkgebouw was nieuw en eenvoudig. 
We zaten op plastic stoelen en later zijn er 
banken gekomen. De samenzang werd eerst 
begeleid met een elektronisch keyboard en 
later uitgebreid met drum, gitaren en zan-
gers. Tijdens de dienst werd er gelegenheid 
gegeven voor groepen om te zingen of om 
een getuigenis te geven. 
Er was een senior dominee en zijn vrouw 
was eveneens dominee. Afgestudeerde jonge 
predikanten die naar de kerk kwamen kre-
gen ook gelegenheid tot preken. Sommige 
preken waren heel praktisch en to-the-point, 
maar het gebeurde ook dat iemand hoogdra-
vende taal gebruikte en eindeloos preekte, 
waar niemand wat van begreep omdat het 
over de hoofden van de mensen ging.
Doordeweeks kwamen mensen in vijf ver-

schillende groepen in de wijk samen. Wij 
hadden een fijne groep waarin we met elkaar 
de Bijbel bestudeerden. De kerk heeft een 
eigen kleuterschool gebouwd en er bestond 
ook een plan om een lagere school te bouwen.

Voel je je verbonden met deze gemeente?
Geeske: We zijn letterlijke elkaars buren. 
De kerk staat net achter onze achtermuur 
en we huren ons huis en kantoor binnen de 
kerkcompound.
We doen een heel aantal dingen samen, zoals 
het besturen en begeleiden van een Blinden-
school, een internaat voor de jongste blinde 
kinderen en een guesthouse. 
Vooral met de dominee, die zelf blind is, kan 
ik goed overweg. Hij is een man met veel er-
varing en staat met beide benen op de grond, 
wat hier zeker nodig is. Hij vormt samen met 
een aantal leden van onze kerk het plaatse-
lijke steuncomité van Leprazending dat ons 
bemoedigt met advies en gebed. 
Af en toe rijd ik patiënten van de kerk, bu-
ren of jongeren uit het internaat van de kerk 
tijdens de schoolperiode, naar het zieken-
huis voor een behandeling, soms midden 
in de nacht. De blinde kinderen zijn veel 
bij mij in huis. Op dit moment wonen twee 
leerlingen wegens familieomstandigheden 
bij me in. Een van hen is een aantal jaren 
geleden christen geworden en we hebben 
hem tot zijn doop begeleid.
Tanny: De CAMA/Kingmi-gemeente was 
geen grote gemeenschap. Daardoor kende 
ik veel mensen bij naam en waren we meer 
betrokken bij elkaar, ook door met en voor 
elkaar te bidden. Soms werd ik gevraagd 
om speciale diensten voor de zondagschool 
te leiden, zoals met Kerst of Pasen of bij Eredienst in Mongo, Tsjaad
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andere gelegenheden. Ook leidde ik wel de 
gebedsbijeenkomst.

Waar schuurt het, waar kan het botsen?
Geeske: Persoonlijk vind ik de AET-kerk 
nogal naar binnen gekeerd. Opvallend is de 
negatieve houding naar de moslim-buiten-
wereld en het idee dat de kerk ‘het beter weet 
en doet’. Daarbij worden anderen, soms ook 
elkaar, ‘gewoon’ afgekeurd. De soms zo prak-
tische woorden tijdens de preek uitgespro-
ken, worden aan de kant geschoven. Of men 
lacht om (schrijnende) voorbeelden, terwijl 
ik er zelf liever om zou huilen ...
De omgang en samenwerking met moslims 
in het kader van ons werk bij Leprazending 
heeft ons al vaak in een moeilijke positie 
gebracht, vooral waar het om geld draait. 
Er zijn momenten dat onze moslim-staf een 
‘christelijker’ houding inneemt dan som-
mige kerkmensen. 
We hebben op zeker moment moeten beslui-
ten dat Lepazending niet langer zonder be-
scherming op het kerkterrein kon wonen. De 
muur werd verhoogd en we hebben nachtwa-
kers aangesteld. Helaas zijn het onze naaste 
buren (met een vader die ouderling is), die de 
grootste fysieke bedreiging voor ons vormen. 
Tanny: Dat er geen echte eenheid was onder 
de mensen van verschillende eilanden, vond 
ik naar. Ook dat de dominee het idee gaf de 
‘eigenaar’ van de kerk te zijn. Toen de senior 
dominee de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikte werd er een jonge dominee die 
van het eiland Alor kwam gekozen om de 
gemeente te leiden. De voormalige dominee 
vertrok met aanhang van hetzelfde eiland 
waarvan hij afkomstig was en hij begon een 
andere kerk. 

Wat hoop je voor de gemeente en jezelf ?
Geeske: Ik hoop dat de gemeente steeds 
beter gaat begrijpen dat wij als kerk niet 
‘het beste’ zijn of ‘het meeste weten’, en dat 
Jezus ons juist uitnodigt om ‘de naaste’ te 
zijn van hen die Hem nog niet kennen. Ook 
dat men het evangelie gaat uitleven in 
plaats van het steeds maar in soms heftige 
bewoordingen uit te dragen zonder zelf in-
vulling te geven aan dat evangelie. Ik hoop 
ook dat er minder afkeuring zal zijn en 
meer liefde onderling en naar onze naasten.
Tanny: Ik hoop dat we ons realiseren dat 
wat en wie we zijn de genade van de Heer is. 
Dat we de liefde van Christus uitstralen, 
zodat anderen jaloers op ons zijn en zich 
gaan afvragen of dat wat wij hebben ook 
voor hen belangrijk zou kunnen zijn. 

* Leprazending zendt medewerkers uit in 

overleg met overheden die verantwoordelijk 

zijn voor nationale leprabestrijding. Met de 

lokale kerken waar Geeske en Tanny bij be-

trokken zijn bestaat geen overeenkomst of 

werkverband. 

— Piet Both was werkzaam voor Leprazending 

en is lid van de redactie van TussenRuimte.

Buiten de poort van het project van Leprazen-

ding in Mongo, Tsjaad
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PORTRET |  Ar jan Schoemaker

‘De wereld veranderen’
Culturele bedding voor de evangelische beweging  
in Nederland

Al vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn er teke-
nen zichtbaar van een opkomende evangelische beweging. 
We hoeven alleen maar te kijken naar Billy Graham, Corry ten 
Boom, Tommy Lee Osborn en vele anderen die de weg banen 
voor de groei die vanaf midden jaren zestig echt op gang 
komt. De groei van een beweging, evangelisch of niet, wordt 
altijd gefaciliteerd door de cultuur en de veranderingen in de 
cultuur waarin de beweging opkomt. 

Na de oorlog wordt door de Nederlandse 
overheid werk gemaakt van het herschep-
pen van een staatsinrichting op basis van de 
verschillende zuilen: liberaal, socialistisch, 
protestants en katholiek. Al vrij snel her-
winnen de zuilen hun vooroorlogse sterkte 
en zijn ze, ondanks het verlangen naar een-
heid en groei, zelfs nadrukkelijker aanwezig 
dan voorheen. De eenheid en groei worden 
door de bevolking echter goed opgepakt 
en sneller dan verwacht herstelt Nederland 
zich van de ellende van de oorlog. 
Hoewel het economisch beter gaat met Ne-
derland, maakt de elite zich zorgen over de 
morele staat van Nederland en vooral van de 
jongeren. Voorbeelden die daarbij genoemd 
worden zijn vooral de losse seksuele moraal, 
het weigeren om te werken, een opkomende 
‘dansgekte’, frequent bioscoopbezoek en 
overmatig tabaks- en alcoholgebruik. Van-
uit de verschillende zuilen begint er een 
informeel zedelijkheidsoffensief waarin de 

Rooms-Katholieke Kerk het meest actief is. 
De focus van dit zedelijkheidsoffensief richt 
zich op het gezin. Het gezin moet weer zijn 
oude kracht hervinden en de jeugd moet 
meer discipline bijgebracht worden. 

 ‘Jongvolwassenen en  
kinderen misten een gevoel  

van verbondenheid’

De zedeloosheid wordt ook door Peter Vlug 
sr. en Hans Keijzer, voormannen van de 
Opwekkingsconferenties, sterk benadrukt. 
Sprekend over deze periode (in een inter-
view met A.S. op 9 mei 2014) gaat het over 
gebrek aan goed onderwijs voor de jeugd, 
maar vooral over het gebrek aan een goede 
opvoeding thuis. ‘De jongelui van die tijd 
waren losgeslagen en moesten weer in het 
gareel gebracht worden. Jongvolwassenen 
en kinderen misten een gevoel van verbon-
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denheid, veiligheid, liefde en hadden geen 
morele grenzen’, aldus Vlug. 
Dit soort uitspraken en de reacties van de 
verschillende zuilen moeten wel in perspec-
tief geplaatst worden. De jeugd geniet van 
de nieuw hervonden vrijheid, maar wordt 
daarin beteugeld door de regerende elite, 
die lang voor de oorlog geboren is en niet 
weet hoe ze met deze nieuwe situatie om 
moet gaan. De oude status quo bestaat niet 
meer, maar men tracht deze met de moed 
der wanhoop te herstellen. 
Dit is de tijd dat Youth for Christ (YfC) als 
eerste Amerikaanse evangelische organisa-
tie naar Nederland komt, met name opge-
richt om de jeugd een alternatief te bieden 
voor de ‘immorele’ kroegen, bioscopen en 
ander ‘werelds entertainment’. Ze komen op 
het juiste moment naar een land dat tracht 

de weg vooruit weer te vinden. YfC biedt 
nieuwe hoop na de verwoestingen van de 
oorlog. De toenmalige directeur van YfC 
Amerika verklaart zijn missie in Nederland 
als volgt: ‘De kerk is verlamd door formeel 
fundamentalisme en dode orthodoxie. De 
natie is herstellende van de wonden van een 
bloedige oorlog en jonge mensen zijn hon-
gerig naar God en het evangelie. Dit zijn de 
morele slachtoffers van de oorlog die zoe-
ken naar de waarheid’ (Krabbendam 2009, 
p.1030). Soldaten die vochten om Europa uit 
de handen van de Duitsers te bevrijden wil-
len terug naar Europa om daar het evangelie 
te brengen.

De burgerlijke jaren vijftig
In de jaren vijftig lijken de oude structuren 
in ere hersteld te worden. Zo zijn de zuilen 

Onder redactie van Laura Dijkhuizen en Henk Bakker verschijnt dit 

voorjaar het boek Typisch evangelisch. Een stroming in perspectief. 

Ongeveer vijftig auteurs schreven mee aan deze verhalende bundel 

over het ontstaan en de ontwikkeling van de evangelische beweging 

in Nederland na de oorlog.

Het boek is verdeeld in een verhalend geschiedenisdeel en een 

thematisch opgezet studiedeel, geschikt voor theologische (hoge)

scholen. In het thematische deel worden onderwerpen als ethiek, leiderschap, vrouwen en 

zending besproken in relatie tot de evangelische beweging. 

Daarnaast wordt het geheel opgeluisterd met portretten van bekende en soms minder 

bekende evangelische christenen die een belangrijke rol speelden in de groei van de beweging. 

Ook is er veel ruimte gewijd aan kunst en muziek die deze beweging indertijd apart zette van 

de andere geloofsstromingen. 

Het hier afgedrukte artikel van Arjan Schoemaker over ‘de opkomst van de evangelische 

beweging binnen de Nederlandse cultuur van de jaren veertig tot en met zestig’ is een van de 

bijdragen in de nieuwe bundel Typisch evangelisch. Het is een korte bewerking van zijn 

masterthesis ‘De Dutch Evangelical Movement – The social and cultural influences on its 

growth’ voor de opleiding Religiewetenschappen aan de Universiteit van Leiden, januari 2015.
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sterker dan voor de oorlog en is ‘geluk nog 
heel gewoon’. Het familieleven is de norm, 
maar onder de oppervlakte broeit er van 
alles. De jeugd is niet tevreden met deze 
levensvorm, zij wil gehoord worden en is op 
zoek naar nieuwe uitdagingen. Deze onrust 
komt pas tot volle wasdom in de jaren zes-
tig en zeventig. 
Van belang voor het begrijpen van de op-
komst van de evangelische beweging is 
de relatie die Nederland ontwikkelt met 
Amerika. Nederland is door de Amerikanen 
niet alleen bevrijd van de nazi’s, maar zij 
beschermen ook tegen het nieuwe gevaar 
dat in het Oosten dreigt, namelijk het com-
munisme uit de Sovjet-Unie. Het heersende 
sentiment is overwegend pro-Amerikaans. 
De jeugd is gek op Amerika, op sigaretten, 
kauwgom, chocola, Amerikaanse muziek 
en natuurlijk kleding. Jongeren kijken naar 
Amerika als het land van de dromen en wil-
len de Amerikaanse levensstijl graag kopi-
eren. Amerika is het grote voorbeeld, waar 
alles beter is, niet alleen economisch en 
cultureel, maar ook ideologisch. 

Pro-Amerikaans sentiment 
voedingsbodem voor evangelische 

ontvankelijkheid

Dit pro-Amerikaanse sentiment heeft een 
grote rol gespeeld bij het verwelkomen van 
de evangelische predikanten die Nederland 
in de jaren vijftig aandeden. Zonder dit sen-
timent hadden de predikers waarschijnlijk 
veel minder gehoor gevonden. 
De bekendste predikers in de jaren vijftig 
zijn Billy Graham, die zowel in Amsterdam 

als in Rotterdam verschillende bijeenkom-
sten houdt, en Tommy Lee Osborn, die 
door zijn genezingscampagnes voor veel 
opschudding zorgt in Nederland. Beide 
predikers hebben flink wat bekende Ne-
derlandse evangelische leiders onder hun 
gehoor en inspireren hen om in Nederland 
aan het werk te gaan. Hoogleraar geschiede-
nis James Kennedy noemt de jaren vijftig de 
hoogtijdagen van de Amerikanisering, zo-
wel op seculier gebied, met de komst van de 
Amerikaanse rockmuziek, als op religieus 
gebied, door de komst van het evangelisch 
christendom. Beide dagen de bestaande 
sociale orde uit.

Verzuiling
In de jaren vijftig kent de maatschappij een 
strikte indeling in protestanten, katholie-

‘De wereld veranderen’

Predikers zoals Billy Graham die in Rotterdam 

en Amsterdam bijeenkomsten hield, hebben in 

de jaren vijftig heel wat Nederlandse evangeli-

sche leiders geïnspireerd.



22

TR

TussenRuimte 2017 | 1

ken, liberalen en socialisten, waarbij binnen 
de protestantse zuil ook nog allerlei sub-
zuilen worden onderscheiden. In principe 
functioneert iedereen netjes binnen zijn 
eigen zuil en de elite van de verschillende 
zuilen zoekt elkaar op en zorgt ervoor dat 
alles in het gareel blijft. Er bestaat een soort 
‘gentlemen’s agreement’ om mensen niet 
van de ene kerk naar de andere kerk over te 
halen. 
Maar de nieuwe, voornamelijk Amerikaans 
georiënteerde kerken en bewegingen die 
Nederland nadrukkelijk als zendingsland 
zien, verstoren de status quo. Deze bewe-
gingen leggen een sterke nadruk op de 
persoonlijke keuze van de mens om lid 
te worden van een kerk, terwijl dat in de 
verzuiling op basis van geboorte gebeurt. 
In deze tijd ontstaat ook de term ‘vrijwil-
ligheidskerken’, waarmee de evangelische 
beweging bedoeld wordt. Het rekrute-
ringsveld van de evangelische beweging 
ligt voornamelijk binnen de orthodox-pro-
testantse kerken. De vrijwilligheidskerken 
dragen dus bij tot de destabilisering van de 
protestantse zuil. Hoewel dit niet door on-
derzoek hard te maken is, hebben naar mijn 
mening de vrijwilligheidskerken bijgedra-
gen aan de ontzuiling in de jaren zestig.

De roerige jaren zestig
Er vinden verschillende belangrijke ont-
wikkelingen plaats in de jaren zestig. De 
welvaart stijgt enorm, er wordt nota bene in 
drie jaar tijd bijna dertig procent meer ver-
diend, waardoor er minder gewerkt hoeft 
te worden. De zaterdag wordt om die reden 
als standaard werkdag afgeschaft. Daardoor 
krijgen mensen meer vrije tijd en ontstaat 

er een weekendcultuur waarin men gaat 
recreëren en ‘leuke dingen’ doen. Dit heeft 
directe gevolgen voor het kerkbezoek op 
zondag. Kerkbezoekers gaan in het weekend 
regelmatig weg en gaan minder frequent 
naar de kerk. 
De groeiende welvaart, de doorgaande in-
dustrialisatie en urbanisatie zorgen ervoor 
dat de sociale verbanden die vlak na de 
oorlog en ook in de jaren vijftig nog sterk 
waren, losser worden. Bijgevolg verslappen 
ook de religieuze banden, met opkomende 
kerkverlating tot gevolg. Een flink deel van 
de leden stroomt ter linkerzijde de kerk uit 
en sluit zich aan bij socialistische bewe-
gingen. Een kleinere groep vertrekt naar 
rechts, naar de vrijwilligheidskerken. 
Dat mensen rechts en links de kerk uit trek-
ken maakt deel uit van dezelfde beweging. 
Men wil werken aan positieve veranderin-
gen. Men wil zelf beslissingen nemen en 
het gevoel hebben waardevol te zijn voor 
de mensen om zich heen. Het grootste deel 
zoekt in links activisme de kans de wereld 
een stukje beter te maken. Er komt een sterk 
geloof in een maakbare samenleving op. 

Linksom en rechtsom  
gaat het om ‘de wereld 

veranderen’

De rechtervleugel zoekt het in een evange-
lisch vertrouwen dat Jezus het enige ant-
woord is op de noden in de maatschappij. 
Redding, de oplossing, kan alleen van Hem 
komen en er is een rotsvaste overtuiging 
dat Hij zich met ieder individueel leven 
persoonlijk bemoeit. Ook hier gaat het ten 
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diepste om een maakbare samenleving, 
want de evangelischen zijn op hun manier 
activistisch en geloven dat de hele wereld 
het evangelie moet horen voordat Jezus 
terug kan komen. Vanuit dit activisme trek-
ken velen de wijde wereld in om anderen tot 
geloof te brengen en de wereld uiteindelijk 
beter te maken. 
Links activisme en rechts evangelicalisme 
gaan in de jaren zestig nog niet samen. 
Slechts een enkeling houdt zich bezig met 
bijvoorbeeld het afschaffen van kernwapens. 
Otto de Bruijne vertelt (interview met A.S., 
26 juni 2014): ‘Ik liep mee met een anti-kern-
wapenbetoging terwijl prominente evangeli-
sche leiders tegen deze betoging aan het bid-
den waren. Activistisch evangelisch bestond 
in die tijd niet of nauwelijks.’ De tendens was 
dat je bezig moet zijn met de dingen die van 
de hemel zijn, het ‘zielenheil’ van de mens, 
en niet met aardse zaken als politiek, kern-
wapens, milieuvraagstukken.

Televisie en jeugdcultuur 
Naast bovengenoemde ontwikkelingen 
vragen de opkomst van de televisie en de 
ontwikkeling van de jeugdcultuur in Neder-
land de aandacht. Met de komst van de te-
levisie in Nederlandse huishoudens gaat er 
een wereld open, een wereld waarvan men 
via de radio wel had gehoord, maar waar 
men nog geen beelden bij had. 
Alhoewel elk van de omroepen een bepaalde 
zuil van de Nederlandse maatschappij be-
dient, kan er met enige voorzichtigheid 
gezegd worden dat de televisie heeft bijge-
dragen aan de ontzuiling in Nederland. Een 
ding is zeker: de stroom van nieuwe infor-
matie die Nederlanders tot zich nemen ver-

andert hun denken en vergroot hun wereld 
sterk. Er is een wijde wereld die ontdekt en 
beleefd kan worden. 
Evangelische missionaire organisaties spe-
len handig in op de wens de wijde wereld 
te ontdekken. Zij roepen op tot het parti-
ciperen in ‘het grote gebod’ van Jezus om 
alle mensen tot zijn discipelen te maken. 
Organisaties als Operatie Mobilisatie en 
Jeugd met een Opdracht, exponenten van de 
opkomende jeugdcultuur, rekruteren jonge 
babyboomers die veelal een drang hebben 
om de wereld te veranderen. Net als hun 
niet-kerkelijke generatiegenoten vanuit een 
socialistisch of liberale visie, willen deze 
jongeren de wereld veranderen door men-
sen op te zoeken en hen te wijzen op het 
verlossende werk van Jezus.

Individualisering
De toenemende welvaart, vrije tijd en demo-
cratisering op elk gebied gaan hand in hand 
met een doorgaande individualisering van 
de maatschappij. De individualisering zorgt 
op religieus gebied voor een toenemende 
behoefte om met het gedachtegoed uit het 
Verre Oosten te experimenteren. Popgroe-
pen zoals The Beatles brengen denkbeelden 
vanuit het hindoeïsme en boeddhisme naar 
het Westen. Door deze ontwikkelingen 
wordt binnen diverse religieuze groeperin-
gen in Nederland de waarheid gaandeweg 
als subjectiever en individueler gezien. Ook 
binnen de evangelische beweging treedt 
subjectivering op. Het gaat om jou en je 
hoogst individuele en persoonlijke weg met 
God. Door je eigen ervaring met God creëer 
je als individuele gelovige je eigen verhaal 
en je persoonlijke avontuur met Jezus. En 

‘De wereld veranderen’
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de Bijbel is steeds de gids naar de volgende 
stap. Weg van de dogma’s, op zoek naar een 
persoonlijk beleven waarbij zang, dans, het 
opsteken van handen en het ontvangen van 
genezing een rol spelen. Maar hierbij ont-
staan, zoals in elke religieuze beweging, als 
vanzelf nieuwe geschreven of ongeschreven 
gewoontes en dogma’s. 

De evangelische beweging in Nederland had 
niet kunnen uitgroeien tot wat zij is zonder 
de continu mee-veranderende cultuur. De 
toenemende welvaart, de groei van vrije tijd 
en de hoeveelheid informatiestromen, de 
liefde voor Amerika in de jaren veertig en 
vijftig en de opkomende individualisering 

hebben ervoor gezorgd dat de beweging 
in de marge van de leegloop uit de kerken 
heeft kunnen groeien en bloeien, en niet 
alleen binnen het segment van de vrijwil-
ligheidskerken. Uiteindelijk is het evange-
lisch gedachtegoed evenzeer tot een groot 
deel van de traditionele protestantse kerken 
doorgedrongen.

— Arjan Schoemaker is docent Levensbeschou-

wing aan het Tabor College Hoorn en docent 

Minor Peace & Justice aan de Christelijke Hoge-

school Ede. Hij was eerder staflid bij MissieNe-

derland en maakte deel uit van de redactie van 

TussenRuimte.

Straatevangelisatie in Rotterdam in de jaren zeventig
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Een bekende vijfslag is die van H. Richard 
Niebuhr in zijn boek Christ and Culture (1951). 
Hij onderscheidt vijf typen van relaties: 
Christus tegenover de cultuur, de Christus 
van de cultuur, Christus boven de cultuur, 
Christus en cultuur in paradox, en Christus 
die de cultuur transformeert. 
Een vraag die voorafgaat aan een bespre-
king van modellen is of de verhouding 
tussen Christus en cultuur wel in een ty-
pering of model weergegeven kan worden. 
Mijns inziens kan het denken in dergelijke 
modellen verhelderend zijn, ook al is het 
goed de beperking ervan voor ogen te 
houden. Modellen vestigen de aandacht 
op bepaalde aspecten en verduidelijken 
bepaalde verhoudingen en stand van  
zaken. 
De werkelijkheid is altijd complexer en 
veelvormiger dan een model of set mo-
dellen kan weergeven. En als we de wer-
kelijkheid te zeer gaan zien door de bril 
van modellen, verliezen we gemakkelijk 
belangrijke elementen uit het oog.

Drie verhoudingen
Dit neemt niet weg dat het onderscheiden 
van een drietal verschillende manieren 
waarop het Evangelie zich kan verhouden 
tot de cultuur waarin de kerk en christenen 
zich bevinden, mij vruchtbaar lijkt voor de 
bezinning op de positionering van kerk en 
christenen in de samenleving. 
Ik wil hier enkele manieren bespreken waar-
op het Evangelie in het leven van christenen 
en de kerk vorm kan krijgen.1 

De vijf typen van relaties die Niebuhr on-
derscheidt, geven een tamelijk complex 
geheel en het is voor mij ook de vraag of we 
Christus zo wel in relatie tot cultuur kun-
nen tekenen. De drie typen relaties die ik 
wil voorstellen, vormen in zekere zin een 
eenvoudiger variant van de benadering van 
Niebuhr. Ze gaan ook niet over Christus 
maar over het Evangelie zoals dat de kerk 
voortbrengt, en door de kerk geleefd en uit-
gedragen wordt. 
Daarnaast hebben de drie verhoudingen een 
bepaalde theologische achtergrond, name-

Evangelie en cultuur in een veelvormige 
werkelijkheid

In de bezinning op zending maar ook op internationaal diaconaat 
en ontwikkelingssamenwerking in onze (post)moderne wereld, 
blijft de vraag naar de verhouding tussen het Evangelie en de cul-
tuur ons bezighouden. Dit artikel schetst een aantal manieren 
waarop het Evangelie in het leven van christenen en de kerk 
vruchtbaar vorm kan krijgen.

ANTITHESE |  Henk Jochemsen
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lijk in het drieërlei gebruik van de wet van 
God, zoals die met name in het calvinisme is 
uitgewerkt (Calvijn, Institutie, boek II.7).2

Deze drie verhoudingen zijn: het Evangelie 
als verbetering van de samenleving, als crisis 
van de samenleving en als vernieuwing van 
het leven van de gelovigen, persoonlijk, als 
gemeente en in hun sociale verbanden. Ik 
werk ze kort uit. 
Nog een opmerking vooraf. Ik vat de term 
Evangelie breed op, namelijk als de bood-
schap van het verlossende en helende ko-
ningschap van Christus. Soms gebruik ik 
termen als Gods Woord of de Bijbel als alter-
natief en praktisch als synoniem.

1.  Verbetering
In de eerste verhouding trachten christenen, 
naast anderen, in de samenleving verbete-
ringen te bewerkstelligen, zodat de waarden 
en normen van Gods Woord beter gestalte 
krijgen in maatschappelijke verhoudingen 
en het leven van mensen (vgl. het eerste 
gebruik van de wet). Ze trachten ongerech-
tigheid, bijvoorbeeld in verkeerde wetten 
en verstoorde verhoudingen, tegen te gaan 
en nood van mensen te lenigen, ook waar de 
directe oorzaken niet weggenomen kunnen 
worden. Dit kan via de politiek maar ook via 
particulier initiatief, bijvoorbeeld via hulp-
verlening en sociale veranderingen en via 
diaconale activiteiten van kerken. Wat goed 
en schoon en waar is, heeft ten diepste God 
als Schepper en Onderhouder als bron (Filip-
penzen 4:8-9).
Bij deze verhouding valt te denken aan aller-
lei instituties en beroepspraktijken waarin 
christenen ‘de vrede voor de stad’ trachten te 
zoeken (vgl. Jeremia 29). Deze opstelling kan 

een belangrijke bijdrage zijn aan het hand-
haven of bevorderen van de menselijkheid in 
de samenleving en als zodanig een gestalte 
van Christus’ koningschap tonen.
In de context van de traditionele drieslag 
zending, diaconaat, ontwikkelingssamen-
werking (ZWO) zou hier het primaat bij 
ontwikkelingsorganisaties liggen. Dit neemt 
niet weg dat in deze verhouding ook de kerk 
een eigen rol kan vervullen. Ik denk dan 
vooral aan twee mogelijke invullingen.

•  Allereerst kan de kerk als instituut in con-
tact treden met de overheid om het goede 
voor de samenleving te bevorderen en 
daarin een eigen rol te vervullen. Bijvoor-
beeld met betrekking tot de wijze waarop 
overheden omgaan met de hiv/aids- 
problematiek, zoals voorlichting, preven-
tie, behandeling en tegengaan van stig-
matisering. 

 Taak om vooroordelen 
die mensen beschadigen  

tegen te gaan

In dit verband kan het tot de taak van de 
kerk behoren om culturele en maatschap-
pelijke vooroordelen die mensen bescha-
digen, tegen te gaan. De gedachte (die in 
het mondiale Zuiden nogal voorkwam) 
bijvoorbeeld dat aids een straf van God is 
op een zondige levensstijl en dat daarom 
mensen met aids geen zorg hoefden te 
krijgen. Of het zich afzetten tegen groe-
pen mensen, bijvoorbeeld Marokkanen in 
Nederland, of geweld tegen vrouwen of 
tegen homoseksuele mensen. De kerk zal 



27Cultuur en context

van dergelijke tendensen in de samenle-
ving ten minste afstand willen nemen. 
Dit hoeft haar er overigens niet van te 
weerhouden ethische en maatschap-
pelijke problemen te benoemen en haar 
eigen ethische visie naar voren te bren-
gen, die genuanceerder kan zijn dan een 
van de partijen in een gepolariseerd debat 
(denk bijvoorbeeld aan vragen rondom 
vluchtelingen en migranten). Maar het 
vereist wijsheid om hiervoor tijd en wijze 
te vinden.

•  In de tweede plaats heeft de kerk de taak 
haar leden toe te rusten om als christen 
in de samenleving te staan en het eigen 
beroep als een roeping van Godswege te 
vervullen. ‘Opdat zij uw goede werken 
zien en uw Vader die in de hemelen is 
verheerlijken’ (Mattheüs 5:16).

2. Crisis
In de tweede verhouding gaat het om het 
uitdragen van het Evangelie met woor-
den ontleend aan het Woord van God. Het 
Evangelie, dat ieder mensenleven en iedere 

samenleving in de crisis brengt door duide-
lijk te maken dat dit leven niet is zoals het 
is bedoeld en dat vanuit de mens zelf dat 
ook nooit zal worden. De crisis waarin het 
Evangelie brengt, heeft als doel de mensen te 
leiden tot bekering en geloof in Christus en 
tot navolging van Hem. 
Deze benadering benadrukt de radicaliteit 
van de zonde, het bederf van de schepping 
en de fundamentele kloof tussen alle men-
selijke moraal en de volkomen manifestatie 
van het Koninkrijk van God. Dit kan ook 
de pijn doen ervaren van het onrecht en de 
gebrokenheid in het leven, ook in dat van 
christenen.
In deze verhouding staat zending centraal en 
qua instituut de kerk. Bij de taak van de kerk 
kan hier aan twee invullingen gedacht wor-
den, naast hetgeen hierboven al genoemd is.

Profetisch spreken
In voorkomende gevallen behoort de kerk 
profetisch te spreken jegens overheid en 
samenleving. Daarbij moet het om, in het 
licht van het Evangelie, principiële kwesties 

Evangelie en cultuur in een veelvormige werkelijkheid

Moet de kerk niet breder zoeken naar manieren om mensen in de  

samenleving te bereiken, ook in de marges?
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gaan, die bijvoorbeeld de vrijheid van het 
geweten betreffen of ernstige aanslagen op 
de waarachtige humaniteit behelzen, zoals 
de jodenvervolging in de nazitijd. Recen-
tere voorbeelden zijn het opgeven van de 
fundamentele rechtsbescherming van alle 
burgers, bijvoorbeeld in een situatie van 
etnische conflicten, in vervolging omwille 
van godsdienst of door inadequaat reageren 
op epidemieën of andere rampen. 

 De kerk moet  
zich bekeren van  

op-zichzelf-gerichtheid

Van belang is dat de kerk in het doen horen 
van Gods oproep tot bekering en van Zijn 
aanwijzingen ten leven, ook het bevrijdende 
ervan aan bod doet komen en niet alleen het 
normerende. Duidelijk zal zijn dat de kerk 
terughoudend moet zijn met een dergelijk 
spreken om die niet te goedkoop te maken 
en dat de kracht ervan groter is als die in 
eensgezindheid door (veel) kerken wordt 
gesteund.

Breder (op)zoeken
De kerk, althans een deel ervan, vraagt van 
zichzelf en van haar leden ook een bekering 
van de in-zichzelf-gekeerdheid dan wel 
op-zichzelf-gerichtheid. Het Evangelie van 
zonde en genade, van geloof, bekering en 
bevrijding, van vrijspraak en van dienstbaar-
heid, is – om het maar klassiek te zeggen – 
een Evangelie voor zondaren. Maar dan heeft 
de kerk, en hebben haar leden, ook de taak 
ook zondaren buiten de kerk op te zoeken. 
Anders gezegd, deze opdracht betekent dat 

de kerk zoekt naar wegen en vormen om de 
samenleving te bereiken, ook in haar mar-
ges. In de grote steden van Nederland zijn 
allerlei kerken bezig met diverse vormen van 
missionair gemeente-zijn. Zouden we niet 
breder moeten zoeken naar manieren om 
mensen te bereiken die wel een geestelijke 
leegte ervaren maar die om welke reden dan 
ook de opvulling daarvan nooit in een kerk 
zullen zoeken? Zit daar ook niet een stuk 
schuld van kerken?

3. Vernieuwing
In de derde verhouding gaat het om voor-
beelden van christelijk leven, om praktijken 
waarin, in onvolkomenheid en in voorlopig-
heid, iets zichtbaar kan worden van Gods 
heil en Zijn heilzame bedoelingen. In dit 
model staat de overtuiging centraal dat in 
het Koninkrijk van God de schepping en de 
cultuur ook naar haar materiële zijde, ver-
lost en vernieuwd zullen zijn. De verlossing 
betekent niet het opgeven van de geschapen 
en culturele werkelijkheid, maar de vernieu-
wing ervan (vgl. Openbaring 21:24-26). 
Dit houdt in dat de oorspronkelijke bedoe-
ling ervan gestalte krijgt. Dit vereist dat het 
leven, de levensverbanden en alle schep-
selen betrokken worden op God en zo hun 
bestemming vinden. Zo kunnen bijvoor-
beeld kennis en vaardigheden, vormen van 
geneeskunde en zorgverlening, maar ook 
kunstvormen en technieken uit de diverse 
culturen door het Evangelie worden getrans-
formeerd, geheiligd tot dienstbaarheid aan 
het Koninkrijk van God en daarmee aan het 
heil van mensen. 
Een hedendaags voorbeeld in de Nederlandse 
gezondheidszorg is de terminale palliatieve 
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zorg waarin toegewijde zorg, ook van vrij-
willigers en inclusief pastorale zorg, samen 
met hoogwaardige technologieën, mensen 
een zo goed mogelijke laatste levensfase 
trachten te geven. In het leven van kerken 
en gemeenten kunnen muziek en muziek-
instrumenten en andere liturgische vormen 
geheiligd worden voor de eredienst.

 Kunstvormen en  
technieken heiligen tot 

dienstbaarheid

Het gaat in deze verhouding om een missi-
onair-diaconale opstelling; het primaat ligt, 
vanuit de drieslag gezien, dan ook bij het 
diaconaat in bredere, niet alleen kerkelijke, 
zin. Ik werk dit hieronder enigszins verder 
uit.

 Initiatieven vanuit ootmoed
Er ligt hier allereerst een taak voor individuele 
christenen en christelijke maatschappelijke or-
ganisaties. In zorg en welzijn, met bijzondere 
aandacht voor mensen in de marges, in on-
derwijs en cultuur, in ontwikkelingsprojec-
ten en economische activiteit, worden chris-
tenen geroepen om op specifieke wijze iets te 
laten zien van de betekenis van het evangelie 
voor het leven en samenleven van mensen. 
Het gaat hier dus niet, zoals in de eerste ver-
houding, om geleidelijke verbeteringen in 
bestaande, niet-christelijke verbanden, maar 
om christelijke initiatieven waarin christe-
nen de betekenis van het evangelie in een 
specifiek samenlevingsverband gestalte pro-
beren te geven. Niet vanuit een zelfgenoeg-
zame pretentie, maar vanuit een in ootmoed 

beleefde gelovige intentie. Op dit vlak spelen 
de discussies en worstelingen over de identi-
teit in maatschappelijke verbanden.

Gewetensfunctie
Maar ook voor de kerk als instituut liggen er 
in deze verhouding taken.
•  Als eerste kan de taak van toerusting van 

de gemeenteleden genoemd worden, in 
allerlei vormingsactiviteiten. 

•  In de tweede plaats valt te denken aan de 
wijze waarop het diaconaat in de gemeente 
zelf functioneert. Is de gemeente een cre-
atieve, contrasterende minderheid, die in 
haar bestaan en functioneren zelf al een 
gewetensfunctie heeft voor de samenle-
ving om haar heen en tegelijkertijd een 
uitnodiging om mee te gaan doen? 

 Een gemeenschap  
waarin andere waarden  
gelden dan in de wereld?

Een gemeenschap waarin andere waarden 
gelden dan in de wereld? Waarin aanzien 
en prestige niet afhangen van je maat-
schappelijke positie en prestatie of van be-
zit en het dragen van merkkleding? Waar-
in niet de eigen spirituele consumptie en 
het goede gevoel maatgevend zijn, maar 
het heil van de gemeente en de naaste?

•   In de derde plaats kan gedacht worden 
aan de diaconale betrokkenheid – door 
middel van het verstrekken van hulp en 
menskracht – bij maatschappelijke pro-
jecten, in de omgeving; bijvoorbeeld het 
organiseren van een voedselbank, of van 
cursussen die mensen helpen zelf in hun 

Evangelie en cultuur in een veelvormige werkelijkheid
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onderhoud te voorzien, of bijvoorbeeld 
het ondersteunen van diaconale activitei-
ten door kerken in andere, armere landen.

Niet verzelfstandigen
Uit het bovenstaande is al duidelijk dat deze 
drie verhoudingen op zichzelf geen van drie-
en een goed beeld geven van de verhouding 
tussen Evangelie en cultuur. Evenals de drie 
gebruiken van de wet niet uit elkaar gehaald 
mogen worden, moet ook geen van de drie 
relaties verzelfstandigd worden. De kerk als 
geheel dient alle drie de relaties invulling te 
geven. Individuen en organisaties kunnen 
zich wel in een of enkele specialiseren. 
In het bovenstaande is bij elk kort het pri-
maat aangegeven van een component van 
de traditionele ZWO-drieslag. Duidelijk ook 
wordt daarbij dat die drie domeinen van 
kerkelijk werk inhoudelijk niet gescheiden 
kunnen worden. Het gaat om drie comple-
mentaire gestalten van het koningschap van 
Christus. Een organisatorische vormgeving 
waarin de drie uit elkaar gehaald worden, 
staat voor de uitdaging en opdracht om dan 
inhoudelijk wel weer de verbinding te zoe-
ken. De bespreking van de vraag in hoeverre 
aan het aanzeggen van de boodschap van 

God (de tweede verhouding) een primaat 
toegekend zou moeten worden in de zin van 
eerste onder haars gelijken, gaat het bestek 
van deze bijdrage te boven.

Noten
1  Een eerdere uitwerking is gegeven in:  

H. Jochemsen en G. Glas, Verantwoord 

medisch handelen, Amsterdam: Buijten en 

Schipperheijn, 1997, 215-218.
2  Het eerste gebruik van de wet in de calvinis-

tische theologie is het politieke gebruik: ter 

inperking van de ongebondenheid van men-

sen. Het tweede gebruik is het pedagogische 

gebruik: de wet die zonde doet kennen en 

tot Christus leidt. Het derde, didactische, 

gebruik is: de wet als leefregel der dankbaar-

heid, als aanduiding van hoe het leven is 

bedoeld.

— Henk Jochemsen is directeur van Prisma, 

vereniging van christelijke organisaties in 

ontwikkelingssamenwerking en internatio-

naal diaconaat, en bijzonder hoogleraar 

Christelijke filosofie in Wageningen.

Ook voor de kerk als instituut liggen taken, bijvoorbeeld diaconale betrokken-

heid bij maatschappelijke projecten als het organiseren van een voedselbank.
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WAS GETEKEND |  Roel  Ottow
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In 2014/2015 heb ik, in het kader van mijn 
opleiding Missionair Werk aan de Evangeli-
sche Theologische Academie en in opdracht 
van het Evangelisch Contact Dordrecht 
(ECD), onderzoek gedaan naar internationale 
kerken in Dordrecht. Binnen het ECD – een 
contactorgaan voor voorgangers en oudsten 
van kerken in Dordrecht – leefde al geruime 
tijd de wens om meer zicht te krijgen op de 
internationale kerken. Vanuit deze wens is 
een onderzoeksopdracht geformuleerd waar-
mee ik aan de slag ben gegaan.

Karakteristieken in kaart
De eerste doelstelling van het onderzoek 
was het in kaart brengen van de internatio-
nale kerken in Dordrecht en het beschrijven 
van karakteristieken. In navolging van 

SKIN-Rotterdam maak ik in het onderzoek 
bewust gebruik van de term ‘internationale 
kerken’ in plaats van de term ‘migranten-
kerken’. De term is inclusiever en sluit beter 
aan bij de beleving van de diverse soorten 
gemeenschappen. 
Het opsporen van deze kerken was een hele 
klus, aangezien velen van hen niet officieel 
geregistreerd staan en daarom lastig vind-
baar waren. Veel kerken ben ik op het spoor 
gekomen via andere (internationale) kerken 
en via Dordtse organisaties en inwoners. 
Vaak moest ik met summiere informatie op 
pad: ‘Volgens mij komt er zondagmiddag 
rond 15.00 uur een groepje bij elkaar in dit 
gebouw.’ Het was altijd een verrassing wat ik 
dan aantrof. Verschillende keren heb ik voor 
een gesloten deur gestaan, mezelf afvragend 
hoe lang ik nog zou wachten. Het is ook een 
keer gebeurd dat ik middenin het feestge-
druis van een Afrikaanse kerk belandde, ter-
wijl ik verwacht had te gaan bidden met vier 
mensen van de Braziliaanse gebedsgroep. 
Het tweede deel van het onderzoek richtte 
zich op het verkennen van de mogelijkhe-

KERKEN IN BEELD |  Ditta Westerbeke

Veelbelovend perspectief  
Internationale kerken in Dordrecht 

Aan tafel gebeurt het! Daar vinden we elkaar en daar vinden we 
God. Het veelbelovende perspectief dat Jesaja in hoofdstuk 25 be-
schrijft, heb ik vaak voor ogen gehouden gedurende mijn onder-
zoek naar internationale kerken in Dordrecht. Het beeld van de vol-
ken die feestvieren omdat hun God redding gebracht heeft, geeft 
fundament en richting voor de interculturele ontmoeting. 

‘Op deze berg richt de HEER van de 

hemelse machten een feestmaal aan voor 

alle volken. … Op die dag zal men 

zeggen: ‘Hij is onze God!’ Jesaja 25:6-9
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den voor contact tussen de autochtone en 
internationale kerken in Dordrecht. Om dit 
in beeld te krijgen, heb ik interviews afge-
nomen met voorgangers en contactperso-
nen van de Dordtse internationale kerken. 
Tijdens het onderzoek heb ik hulp gehad 
van een aantal vrijwilligers uit Dordrecht, 
die ook een aantal kerkdiensten bezochten 
en interviews afgenomen hebben.

Spannend proces
Gedurende het onderzoeksproces heb ik 
gemerkt dat het aangaan van interculturele 
contacten een spannend proces is, waarin ei-
gen overtuigingen, (voor)oordelen en eerder 
opgedane ervaringen een grote rol spelen. 
Zo bespeurde ik in een van de eerste ge-
sprekken met mijn opdrachtgever een wat 
sceptische houding jegens de internationale 

kerken. Het voornaamste struikelblok bleek 
de verhuur van (kerk)gebouwen te zijn. 
Lang niet altijd werden gemaakte afspraken 
nagekomen, wat ertoe leidde dat de relatie 
onder druk kwam te staan. Kerken waren 
vooral bezig met het voorkomen of oplos-
sen van conflicten, waardoor er geen ruimte 
meer was voor verdere uitbreiding of ver-
dieping van het contact. Het werkte zelfs 
belemmerend om contacten met nieuwe 
internationale kerken aan te gaan. 
Interculturele communicatie gaat dus niet 
vanzelf. De taal- en cultuurverschillen spe-
len daarin zeker mee, maar in de interker-
kelijke samenwerking zijn spanningen vaak 
ook een gevolg van het verschil in geloofs-
overtuiging en geloofsbeleving. 
Dit merkte ik al snel toen we de afbakening 
van het onderzoek bespraken. Wanneer is 
er sprake van een kerk? Wat moet een kerk 
belijden om kerk te zijn? En wat als een kerk 
daarvan afwijkt? Moet deze dan wel meege-
nomen worden in het onderzoek? En is het 
dan mogelijk om samen op te trekken? 

 Het is vooral  
belangrijk dat kerken  

naar elkaar toegroeien

June Beckx, voormalig coördinator van 
SKIN, geeft aan dat het vanwege deze inter-
kerkelijke verschillen niet reëel is dat ker-
ken volledig samengaan, zeker niet op korte 
termijn. Het is vooral belangrijk dat kerken 
naar elkaar toegroeien (EO, 2015). Dit is een 
proces dat tijd kost en vaak anders verloopt 
dan vooraf gedacht werd.

‘Waar vinden we elkaar? Aan tafel!’ Ontmoe-

tingsavond internationale kerken in Dordrecht 

in 2015
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Model van Schreiter
Er zijn boeken vol geschreven met tips en 
handvatten om de interculturele commu-
nicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Ik heb zelf veel gehad aan het model van 
Schreiter (2000, 4-12), theoloog aan de Ca-
tholic Theological Union in Chicago. Hij 
pleit voor de (door)ontwikkeling van inter-
nationale gemeenschappen in de Rooms-
Katholieke Kerk, in plaats van te focussen 
op het behoud van de parochies die ont-
staan zijn tijdens de eerste immigratiegolf 
en gericht zijn op één taal- en cultuurgroep. 

Daadwerkelijk  
nieuwsgierig zijn naar  
wat de ander beweegt

De centrale vraag in zijn model: ‘Wat willen 
we eigenlijk?’, leidt tot drie doelstellingen 
die richting geven aan de bediening in in-
ternationale gemeenschappen en deze ef-
fectiever maken. 
Omdat Schreiter veel aandacht heeft voor 
de houding waarmee je de ander tegemoet 
treedt, is het model breed toepasbaar en helpt 
het bij een stuk bewustwording en reflectie. 
Schreiter staat – voordat hij de drie doelstel-
lingen uitwerkt – uitgebreid stil bij het be-
lang van reflectie, het stilstaan bij het innerlijk 
conflict dat ontstaat als je met je eigen manier 
van denken en leven wordt geconfronteerd. 
Bewustwording hiervan helpt om oordelen 
uit te stellen en daadwerkelijk nieuwsgie-
rig te zijn naar wat de ander beweegt. Zo’n 
houding geeft ruimte en openheid in het 
contact en opent de weg voor waardering 
van elkaars eigenheid. 

Gastvrij zijn
Schreiter wijst vervolgens op het belang 
van de erkenning van de ander en de verschil-
len die er zijn. Dat is snel gezegd, maar het 
daadwerkelijk in de praktijk brengen hier-
van vraagt veel tijd, geduld en een nederige, 
luisterende houding. Het is het betonen van 
gastvrijheid: het ‘vrij zijn voor je gast’ zodat 
je echt betrokken kunt zijn op de ander. 

Het ‘vrij zijn voor je  
gast’ zorgt voor echte 

betrokkenheid

Een moeilijke opgave, zo bleek in de prak-
tijk. Al in een vrij vroeg stadium merkte ik 
dat de insteek van het onderzoek erg resul-
taatgericht was en lang niet altijd aansloot 
bij een eerste of tweede contact, waarbij er 
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vooral ruimte nodig was voor kennisma-
king en relatieopbouw. 
Ook in een van de verslagen van vrijwilli-
gers is te lezen hoe lastig het is om de eigen 
agenda en overtuigingen los te laten en 
af te stemmen op de ander. In het verslag 
beschrijft hij dat hij weinig concrete ant-
woorden kreeg op de vragen die hij stelde. 
Om toch zoveel mogelijk informatie te 
verzamelen, vroeg hij door op datgene wat 
hem verteld werd. Echter, hoe meer vragen 
hij stelde, hoe meer hij het gevoel kreeg de 
ander kwijt te raken. 
Toen hij na dit gesprek een vervolgafspraak 
probeerde te maken, werd de boot afge-
houden. De sterke gerichtheid op de eigen 
agenda leidde ertoe dat hij voorbijging aan 
het relationele aspect. 
In een nagesprek hebben we gesproken over 
de manier waarop we in de westerse samen-
leving naar relaties kijken en met relaties 
omgaan. Zijn relaties van waarde in zichzelf 
of zijn we zozeer met resultaten bezig dat 
de relatie met de ander ondergeschikt is 
en vooral als middel dient om ons doel te 
bereiken? Gastvrij zijn impliceert het kun-
nen bijstellen of zelfs loslaten van de eigen 
doelstellingen.

Vieren van diversiteit
Een volgend stadium in het model van 
Schreiter is het respecteren van culturele 
verschillen. Het is een houding waarbij 
verschillen niet gezien worden als iets wat 
afwijkt van een bepaalde norm, maar als 
iets wat toegevoegde waarde heeft voor de 
relatie met elkaar en voor de wereld waarin 
we leven. Ik noem dit het vieren van diversi-
teit – het besef dat we elkaar nodig hebben 

in het leren kennen van God (Efeziërs 2) en 
het vervullen van onze missie. 
Internationale kerken hebben daarin veel te 
bieden. Allereerst zijn ze van grote betekenis 
voor hun eigen leden en bezoekers. De ker-
ken fungeren als ‘een thuis ver van huis’. Het 
zijn warme gemeenschappen waar mensen 
materiële, emotionele en geestelijke steun 
ontvangen en een nieuwe identiteit vin-
den. Deze gemeenschapszin staat in schril 
contrast met de individualisering in de sa-
menleving die ook in de autochtone kerken 
steeds verder doordringt. Tijdens mijn be-
zoeken aan kerken voelde ik me vrijwel altijd 
een welkome gast in een grote familie. 

Intens betrokken
De invloed van deze kerken blijft echter 
niet beperkt tot de eigen leden of bezoe-
kers, maar beslaat meerdere terreinen en 
niveaus. Zo hebben de kerken, net als veel 
andere religieuze organisaties, een bredere 
maatschappelijke betekenis. Uit diverse 
onderzoeken blijkt dat ze een scala van acti-
viteiten organiseren, waarbij gedacht moet 
worden aan preventie, begeleiding, onder-
wijs en opvang voor diverse doelgroepen 
(Ferrier, 2002, 129). Ze leveren daarmee een 
belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie 
in de stad en samenleving. 
Daarnaast zijn de internationale kerken 
van grote betekenis voor het christendom 
in Europa en voor het christendom wereld-
wijd. In een samenleving waarin de kerk 
naar de rand van de samenleving wordt 
gedrongen en de verschijningsvorm van het 
christendom sterk verandert, is de opkomst 
van internationale kerken een hoopvolle 
ontwikkeling. Hun betrokkenheid op de 

Veelbelovend perspectief  
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omgeving is groot, zo merkte ik tijdens een 
gebedsdienst van de Braziliaanse groep. 
Het raakte me hoe intens ze baden voor 
‘hun stad’ Dordrecht en voor alle inwoners. 
De gemeenschappen zijn – anders dan de 
meeste autochtone kerken – laagdrempelig 
van karakter en ze weten door hun specifie-
ke (cultuur)achtergrond en charismatische 
karakter andere groepen in de samenleving 
aan te spreken (Van Laar, 2007). 

 Deze dynamische, 
transnationale netwerken  

sluiten vaak beter aan 

Ten slotte ontdekte ik tijdens het onderzoek 
dat de internationale kerken niet alleen lo-
kaal of landelijk hun invloed hebben, maar 
vaak ook deel uitmaken van wereldwijde 

netwerken en transnationale verbanden 
hebben met de landen van oorsprong. 
Philip Jenkins (Westerbeek, 2015) noemt 
in dit opzicht dat deze dynamische, trans-
nationale netwerken veel beter aansluiten 
bij de wereld van nu in vergelijking met de 
traditionele landelijke kerkverbanden die 
institutioneel, star en versnipperd zijn en 
vaak bezig zijn met kerkelijke onderwerpen 
van eergisteren. 

Gezonde interactie
Naast het belang van reflectie, de erken-
ning van de ander en het respecteren van 
culturele verschillen, noemt Schreiter ten 
slotte de gezonde interactie tussen culturen. De 
basis voor deze gezonde communicatie is 
het waarderen van de eigen identiteit en de 
bereidheid om van de ander te leren en ele-
menten uit diens cultuur te integreren. 
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Uit de anonimiteit
In Dordrecht zijn de eerste stappen gezet: 
de internationale kerken zijn in kaart ge-
bracht, de contacten zijn gelegd en er wordt 
gezocht naar mogelijkheden om het contact 
met elkaar te verdiepen. 
Dat het een proces is van de ‘lange adem’ 
blijkt uit de reactie die ik kreeg van een van 
de voorgangers van het ECD op mijn vraag 
hoe het proces zich verder ontwikkeld heeft 
na de afronding van mijn onderzoek. De 
contacten met de internationale kerken zijn 
er, maar het blijft een voortdurend zoeken 
en afstemmen wat wel en niet haalbaar is in 
de samenwerking met elkaar. 
Naast een aantal teleurstellende situaties 
beschrijft hij gelukkig ook een heel aantal 
positieve ontwikkelingen. Een aantal kerken 
heeft zich in 2016 aangesloten bij het ECD. 
Daarnaast zijn de kerken geattendeerd op al 
aanwezige missionaire en diaconale activi-
teiten en uitgenodigd om daarin een bijdrage 
te leveren. In diverse projecten draaien nu 
ook vrijwilligers mee vanuit de internationa-
le kerken. De mail van de voorganger wordt 
afgesloten met de opmerking dat het onder-
zoek de internationale kerken uit de anoni-
miteit gehaald heeft en ze een plek gegeven 
heeft in het Dordtse (kerkelijke) landschap.

Waar vinden we elkaar? Aan tafel! Een 
voorproefje van de feestelijke maaltijd zoals 
beschreven in Jesaja 25, hebben we gehad 
op de ontmoetingsavond in 2015 waarbij 

een groot deel van de kerken in Dordrecht 
vertegenwoordigd was. We genoten van het 
goede wat God ons deze avond gaf en von-
den elkaar in de aanbidding van onze God, 
de God die redding brengt. 
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Het kan verkeren

GASTCOLUMN |  Gerr i t  Noort

Nog maar enkele decennia geleden leidde het begrip ‘contextualisatie’ tot 
discussie in zendingskringen. Hoe waarderen kerk en zending lokale cultuur, 
zonder het evangelie ontrouw te worden? De scherpte van die debatten lijken we te zijn ver-
geten en de aandacht is verschoven naar andere thema’s. Klaarblijkelijk vinden we het van-
zelfsprekend dat missionair werkers oog hebben voor de culturele context. Gelukkig maar. Het 
is in ieder geval winst als we beseffen dat geen enkele cultuur de maat aller dingen is. 

Toch beschouw ik mijn eigen cultuur bij tijden wel degelijk als maatgevend. Zo luister ik 
met enige scepsis naar verhalen van Indonesische vrienden over de tastbare macht van hun 
voorouders. Over hun rampzalige toorn als nakomelingen de oude gebruiken niet respec- 
teren. Eerlijk is eerlijk, ik geniet van hun exotische verhalen die voor het missiologisch 
onderwijs mooie gevalstudies opleveren, maar als Nederlander weet ik me niet zo goed raad 
met dat geloof in de ‘krachten en machten’ die zich tussen hemel en aarde bewegen. Dan 
schrijft mijn cultuur kennelijk toch voor wat de aanvaardbare en geloofwaardige maat is. 

Wat de missionair aanvaardbare maat is in de verhouding van evangelie en cultuur, was 
nooit vanzelfsprekend of in beton gegoten. Gregorius de Grote meende dat voorchristelijke 
tempels, na reiniging met wijwater, als kerk konden worden gebruikt. Anderen wezen dat 
scherp af. Die heidense tempels moesten vernietigd worden. 
Die missionaire uitersten zijn altijd gebleven: van besliste afwijzing tot verbindende aan- 
sluiting. De zendingspraktijk leidde geregeld tot missionaire koerswijziging. Wanneer  
‘zuiverheid van geloof ’ onhaalbaar bleek dan verschoof het accent niet zelden naar  
‘gekerstend heidendom’. 
Dat gebeurde niet alleen in het verleden. Zo waren evangelicals in de jaren tachtig nog 
uiterst argwanend over de hernieuwde aandacht voor de culturele en religieuze context. 
Contextualisatie kon immers leiden tot syncretisme. ‘Gij geheel anders’, was het devies. Het 
nieuwe was gekomen, en het oude moest dus radicaal voorbij zijn. 

Hoe anders is dat nu. In evangelische zendingskringen horen we een pleidooi voor mis-
sionaire versterking van insider movements, kringen van moslims en hindoes die Jezus 
aanbidden maar deel blijven van hun eigen religieuze gemeenschap. De religie wordt in deze 
evangelisch-missionaire benadering in hoge mate sociologisch geduid, als neutrale cultuur. 
Het kan verkeren. 

— Gerrit Noort is directeur van de Nederlandse Zendingsraad.
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Feit blijft dat wereldwijd steeds meer 
‘Muslim Background Believer’s’ (MBB’ers) 
hun plaats innemen naast de traditionele 
christelijke minderheden in de islamiti-
sche wereld en de kerkgenootschappen in 
Europa. En die positie is niet gemakkelijk. 
Veel gelovigen met een moslimachtergrond 
worstelen met hun nieuwe identiteit als 
volgeling van Jezus. Ze hebben het gevoel 
in twee werelden te leven. Aan de ene kant 
hun moslimfamilie die hen vaak niet ac-
cepteert, aan de andere kant de christelijke 
gemeenschap die vaak zo verschilt van 
hun eigen cultuur. Het ontdekken van hun 
nieuwe identiteit in Christus is dan van 
wezenlijk belang. Lukt dit niet, dan is er 
een grote kans dat de MBB’er terugkeert 
naar islam. 

Cultuur en religie
In de islamitische wereld zijn religie en 
cultuur nauw met elkaar verbonden. Bre-
ken met islam betekent daarom ook een 
breuk met de cultuur waarin de MBB’er is 
opgegroeid. Op dezelfde manier wordt het 
christelijk geloof door moslims (en ook veel 

MBB’ers) direct verbonden met de westerse 
cultuur. Die laatste komt er vaak niet al te 
best vanaf: individualisme, kledingstijl, ge-
brek aan respect voor ouderen (ook binnen 
de christelijke gemeenschap …). Het komt 
zo weinig overeen met het wereldbeeld 
waarin ze zelf zijn opgegroeid.2 

 De eer van het 
 collectief staat  

voorop

Hoe is dat wereldbeeld te typeren? Aller-
eerst is er het grote belang van de gemeen-
schap. Van jongs af aan leren kinderen dat 
het individu ondergeschikt is aan het col-
lectief. De eer van het collectief (familie, 
stam of zelfs natie) staat voorop. Die eer 
komt tot stand door religieuze vroomheid, 
succes op werk, leeftijd en gastvrijheid. 
Maar er is ook duidelijk onderscheid tussen 
mannen en vrouwen. Zo draagt controle en 
bescherming van vrouwen, land en fami-
lieleden bij aan de eer van de man. Eervolle 
vrouwen zijn volledig trouw aan hun echt-

ONDERZOEK |  Wi lma Wolswinkel

Leven in twee werelden 
De identiteitscrisis van een ‘Muslim Background Believer’ 

‘In de afgelopen vijfentwintig jaar zijn meer moslims tot geloof ge-
komen dan in de hele periode ervoor’, stelde Rick Love, internatio-
naal directeur van Frontiers, in 2000.1 Op zich niet eens zo’n hele 
grote claim als je bedenkt dat het aantal moslims dat christen werd 
voor die tijd praktisch nihil was. 
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genoot en houden hun lichaam rein voor 
het huwelijk. 
Aangetaste eer is moeilijk te herstellen. 
Wanneer een moslim christen wordt, heeft 
dit niet alleen grote gevolgen voor hemzelf 
(zoals onterving, gedwongen huwelijk, fy-
siek geweld), maar ook voor de positie van 
zijn familie binnen de gemeenschap.3

Relatie met de familie
Voor moslims is de familie erg belangrijk. 
Familie bepaalt in grote mate je identiteit, 
naast cultuur en geloof. In de meeste geval-
len betekent bekering een verstoring van de 
familierelatie. In veel gevallen zal de familie 
druk uitoefenen op de MBB’er om terug te 
keren naar islam. Toch moeten we ons re-
aliseren dat familieleden, ook binnen één 
gezin, verschillend kunnen reageren op de 
bekering (van acceptatie tot ontkenning tot 
weerstand).4 
MBB’ers geven aan dat ze het contact met 
familie vaak het meeste missen, vooral 
rondom islamitische feestdagen en mo-
menten van rouw. Veel MBB’ers koesteren 
warme herinneringen aan deze feesten uit 
hun kindertijd. Juist op die momenten mis-
sen ze het gevoel ergens bij te horen. 
Het is dan belangrijk dat zij een christelijke 
gemeenschap om zich heen hebben, die 
extra naar hen omziet en als een nieuwe 
familie voor hen is.5 
Dit brengt een grote verantwoordelijkheid 
met zich mee, die christenen vaak onder-
schatten. Realiseren wij ons wel hoeveel een 
moslim moet opgeven? Vragen wij niet iets 
van hen wat we zelf ook niet zouden kun-
nen?

Het is daarbij belangrijk de MBB’er in con-
tact te brengen met andere MBB’ers in zijn 
omgeving. Velen denken als ze tot geloof 
komen, dat ze de enige moslim zijn die ooit 
Jezus is gaan volgen. De wetenschap dat 
ze niet als enige deze moeilijke beslissing 
hebben genomen, is zeer bemoedigend en 
geruststellend.6 

 ‘Je bent een beter  
zoon sinds je Jezus  
bent gaan volgen’

Opvallend is wel dat bij veel MBB’ers, na een 
periode van verwijdering, de relatie met 
(een deel van) de familie toch weer wordt 
hersteld. Het grootste getuigenis van een 
MBB’er is daarin zijn of haar veranderde le-
ven. Dit citaat van een Iraanse vader is daar-
in veelzeggend: ‘We keuren niet goed wat 
je hebt gedaan, maar we zijn gelukkig met 
wie je bent geworden (…) Je bent een betere 
zoon sinds je Jezus bent gaan volgen.’7 Het 
komt geregeld voor dat de MBB’er uiteinde-
lijk een soort vertrouwenspersoon wordt in 
de familie, met name in crisissituaties, van-
wege het respect en vertrouwen dat men in 
hem of haar heeft. Zo werd een Koerdische 
MBB’er uit Turkije door zijn conservatieve 
islamitische tante gevraagd te bemiddelen 
in het huwelijk van haar zoon. 

Identiteitsvorming
Een MBB’er worstelt met het ‘verlies’ van 
zijn oude identiteit. Welke identiteit komt 
er immers voor in de plaats? De spanning 
die wordt ervaren in de overgangsfase kan 
ondraaglijk zijn. 
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Kathryn Kraft onderzoekt in haar boek 
Searching for Heaven in the Real World (2012) 
de zoektocht van MBB’ers naar hun nieuwe 
identiteit. Ze ontdekte dat veel MBB’ers 
een strategie aanhangen van ‘adhesive in-
tegration’, waarbij de nieuwe christelijke 
geloofsidentiteit wordt geplakt op hun 
nationale en culturele identiteit (bijv. ‘Ma-
rokkaanse christenen’). Dit werkt met name 
goed in regio’s waar geen historische chris-
telijke gemeenschappen bestaan (zoals in 
Noord-Afrika). In het Midden-Oosten ligt 
dit gecompliceerder door de aanwezigheid 
van etnische christelijke minderheden (Ar-
meniërs, Syrisch-orthodoxen en anderen) 
die de christelijke identiteit als het ware 
claimen. Het is of het een of het ander. 

‘Insider movements’
Hoewel er binnen de missiologie volop 
wordt gediscussieerd over verschillende 
modellen van identiteitsvorming onder 

jonge gelovigen, zijn veel MBB’ers zich niet 
bewust van alternatieve opties. Deze kun-
nen zover gaan als het vormen van insider 
movements binnen de moslimgemeenschap, 
waarbij de gelovige nog altijd de moskee 
bezoekt en zichzelf identificeert als ‘mos-
limvolgeling van Jezus’. Kraft schrijft: 

‘Many of them had assumed they had 
no option but to abandon their Muslim 
background and fully assume a Chris-
tian identity, and they were somewhat 
frustrated that they had not succeeded in 
doing so. Often, they expressed surprise 
and hopefulness when they learned of 
other models for convert identity.’8 

De insider movements zijn een gevoelig 
thema. Meningen lopen behoorlijk uiteen, 
zowel binnen de academische wereld als in 
de zendingspraktijk. Een opvallend resul-
taat uit het onderzoek van Don Little onder 

Leven in twee werelden
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MBB’ers en zendingswerkers was dat geen 
enkele MBB’er zich comfortabel voelde bij 
het label ‘moslimvolgeling van Jezus’, ter-
wijl zendingswerkers (met name de minst 
ervaren) hier minder moeite mee hadden.9

Wat je vaak ziet gebeuren is dat de MBB’er 
in eerste instantie zich afzet tegen zijn 
oude identiteit. Dit zorgt voor een groot 
gevoel van gemis omdat er geen duidelijke 
identiteit voor in de plaats komt. Sommige 
MBB’ers besluiten zich daarom radicaal aan 

te passen aan de heersende cultuur bin-
nen de christelijke gemeenschap. In veel 
gevallen is die sterk westers georiënteerd. 
Naarmate de tijd verstrijkt, kan er dan een 
tegenreactie ontstaan, waarin de MBB’er het 
nieuwe bekritiseert en onderdelen van het 
oude juist gaat waarderen.10 Niet alles uit 
de moslimcultuur is immers slecht, denk 
bijvoorbeeld aan gastvrijheid, gedeelde be-
sluitvorming en het respect voor ouderen.
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Interne strijd
Veel MBB’ers geven aan dat het ontdek-
ken van hun nieuwe identiteit in Christus 
cruciaal was op hun geloofsweg. Toch 
betekent dit niet dat daarmee hun mos-
limidentiteit opeens verdwenen is. Tim 
Green beschrijft de verwarring die bij veel 
MBB’ers ontstaat na hun bekering: ‘Hier 
wordt het leven gecompliceerd. Het is een 
lange interne strijd om je wereldbeeld te 
veranderen – om nederigheid te waarderen 
boven eer, of vergeving boven wraak. De 
“stemmen” van oude en nieuwe waarden-
systemen wedijveren om gehoord en ge-
hoorzaamd te worden …’11 
Dit wordt met name zichtbaar binnen de 
relatie man-vrouw. In zijn boek A Wind in 
the House of Islam (2014) beschrijft David 
Garrison de vorming van een christelijke 
gemeenschap in de regio Afghanistan/Pa-
kistan, die in het begin alleen uit mannen 
bestond en werd geleid door ene Ahmed. 
Ahmed vroeg op een keer aan een Ameri-
kaanse onderwijsconsultant: ‘Moeten we 
onze vrouwen niet slaan?’, waarop de Ame-
rikaanse geschokt reageerde: ‘Natuurlijk 
niet!’ Hierop vroeg Ahmed: ‘Maar wat zegt 
de Bijbel hier dan over?’ Een vrouwelijke 
zendelinge stuurde hem diezelfde avond 
een aantal bijbelverzen. De mannen bleven 
de hele nacht op om de teksten samen te 
bestuderen en de volgende dag beloofden 
zij plechtig hun vrouwen niet meer te slaan. 

‘It has not been easy’, Ahmed admitted. 
‘It has not been easy for me. That was a 
big change for us. Since we had begun 
studying the Word of God, we didn’t 
think about what it meant to the wo-

men. We were reading it, but focusing 
on what was happening in our culture 
as men (…) We were not thinking that 
God might also be calling women (…) 
Things are changing. Last year, more 
than 100 jamaat leaders said to me: ‘I no 
longer beat my wife.’ Today, though it 
remains smaller than the men’s move-
ment, the women’s movement has star-
ted hundreds of women’s jamaats, and 
is growing at the same pace as the men’s 
movement.’12

Dit verhaal laat duidelijk het belang van 
effectief discipelschap zien en de kracht 
van het Woord van God. Tegelijkertijd laat 
het zien dat deze transformatieprocessen 
tijd kosten. Veel MBB’ers worstelen met het 
gebrek aan duidelijke richtlijnen binnen 
het christelijk geloof. De Turkse theoloog 
en socioloog Ziya Meral verwoordt het 
treffend: 

‘De meeste richtlijnen voor het leven, van 
wat te dragen tot wat te eten, worden ver-
vangen door een verwarrende “vrijheid 
in Christus”. De jonge bekeerling, vrij 
van religieuze rituelen en regels, voelt 
zich vaak verloren en zoekt naar andere 
gewoonten, zoals stille tijd, om met dit 
gevoel om te gaan.’13 

MBB’ers lopen dan het risico in twee rich-
tingen door te slaan: het creëren van nieuwe 
regels voor zichzelf die net zo wettisch zijn 
als de vorige of het overboord gooien van 
alle regels en erop los leven, zonder routines 
in te bouwen die hen helpen te groeien in 
geloof.14 Bepaalde dagelijkse routines, zoals 

Leven in twee werelden
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gebed en bijbellezen, zijn natuurlijk goed, 
maar ze mogen nooit een doel in zichzelf 
worden.15 

Conclusie
Als een moslim christen wordt, heeft dit 
grote gevolgen voor hemzelf en zijn omge-
ving. In veel gevallen verliest hij het contact 
met familie en komt hij alleen te staan. 
Eenzaamheid ligt dan op de loer. Voor veel 
MBB’ers is dit de reden om terug te keren 
naar islam. Het is daarom van cruciaal be-
lang dat MBB’ers worden opgevangen in een 
warme christelijke gemeenschap, die als 
een familie om hem heen staat. 
Het toetreden tot een gemeente is daarbij 
uitdrukkelijk niet het eindpunt voor de 
MBB’er. Dan pas begint de zoektocht naar 
zijn of haar nieuwe identiteit in Christus. 
Dit is een complex en lang proces, waar-
bij discipelschap van essentieel belang is. 
De bereidheid van andere gelovigen om 
hun leven met hen te delen en tot voor-
beeld te zijn, speelt daarin een belang-
rijke rol. 

‘Vroeger waren jullie vreemdelingen, en 
hoorden jullie niet bij het volk van God. 
Maar dat is veranderd. Jullie horen er nu 
wel bij. Jullie zijn Gods kinderen, samen 
met de andere christenen. Alle christenen 
samen vormen een eenheid: de heilige 
kerk van Christus.’ Efeziërs 2:19-20, BGT
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Het debat over contextualisatie hoeft ons niet te verrassen, want er staat wel wat 
op het spel. Het gaat immers om het ontstaan van nieuwe gestalten van christelijk 
geloof en om reconstructie van de christelijke traditie. Het verloop van de wissel-
werking is niet overzichtelijk. Sterker nog: het proces kenmerkt zich door een hoge 
mate van ‘rommeligheid’. 

Westerse ketenen
In het koloniale tijdvak wilde de zending het graag ordelijk houden. Ze ontwierp zo-
genaamde zendingsorden om de nieuwe geloofsgemeenschappen en kerkstructuren 
te reguleren en verhief westerse theologie tot norm. Maar de weg van controle is ris-
kant en onwenselijk, want het legt de nieuwe geloofsgemeenschappen aan banden. 
De jonge kerken ontworstelen zich in de twintigste eeuw dan ook aan de ketenen van 
deze ‘Latijnse (= westerse) gevangenschap’1 door de ontwikkeling van contextuele 
gestalten van geloof en kerk. 
Maar ook recente missionaire bewegingen in het Westen stellen de vraag welke kete-
nen ons gevangen houden. Zo roept de anabaptistische missioloog S. Murray op ons 
te ontdoen van restanten van kerkelijk machtsdenken en van verouderde kerkstruc-
turen. Zij hinderen de ontwikkeling van een gezonde missionaire contextualiteit.2 

Een oud debat
Begrippen als accommodatie, adaptatie, verinheemsing, possessio, inculturatie, 
insider-theologie, contextualisatie en wisselwerking getuigen ervan dat het hier 
gaat om een oud missiologisch debat. De meesten zijn het er wel over eens dat het 
evangelie altijd ‘een teken van tegenspraak’ moet zijn.3 Er moet dus altijd een ze-
kere spanning blijven tussen evangelie en cultuur. 

PERSPECTIEF |  Gerr i t  Noort

‘Rommelige’ wisselwerking 
Contextualisatie blijvend onderwerp van veel debat

Missionair werkers spreken graag over de transformerende 
kracht van het evangelie in de samenleving. Het omgekeerde is 
natuurlijk eveneens waar. De maatschappij verandert ons, wat 
we als goed nieuws ervaren en hoe we daarover spreken. Die 
wisselwerking van evangelie en cultuur  – meestal aangeduid 
als contextualisatie – leidt in zendingskringen van oudsher tot 
veel debat.* 
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Maar vervolgens gaan de wegen uiteen. Sommigen leggen namelijk de nadruk op 
de verkondiging van een zuiver evangelie, terwijl anderen menen dat die zuiverheid 
niet bestaat. Elke interpretatie van het evangelie, stellen zij, is immers beïnvloed 
door de cultuur. 
In missionair werk in Noordwest-Europa staat contextualisatie sinds de jaren tachtig 
hoog op de agenda, want het krimpen van de kerk leidde tot een besef van missio-
naire urgentie. In de discussies zijn nieuwe accenten waarneembaar. Zo verschoof de 
aandacht voor het werk van de individuele evangelist naar het missionaire leven van 
de lokale christelijke gemeenschap.4 Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in het Anglicaanse 
rapport Mission-Shaped Church (2004), dat oproept de context van de kerk serieus te 
nemen en contextuele ‘fresh expressions of church’ te ontwikkelen. Luisteren naar 
de samenleving en analytische studie daarvan, vormen in de hernieuwde discussie 
over contextualisatie belangrijke waarden.5 
Nieuwe accenten zien we ook met betrekking tot geformuleerde doelen van missi-
onair werk. Zo wordt de evangelische transformatie van de cultuur steeds vaker als 
een verouderd kersteningsideaal geduid, als ongegrond geloof in de maakbaarheid 
van de samenleving. Zending zou zich in bescheidenheid moeten richten op het ge-
tuigen van Christus, niet op het rechtvaardiger maken van de dominante cultuur.6 

Voorbeelden van rommeligheid
Contextualisatie roept, in heden en verleden, altijd weer debat en conflict op. Dat is 
onvermijdelijk en (meestal) heilzaam. Ter illustratie twee voorbeelden. 

Koortsbomen
Onze eigen kersteningsgeschiedenis maakt duidelijk dat de kerk worstelde met de 
‘heidense’ context. Volgens de bekende richtlijnen van Gregorius de Grote voor het 
zendingswerk in Engeland (601) moesten de monniken godenbeelden vernietigen, 
maar de tempels dienden ze met gewijd water te reinigen. Minder bekend is dat die-
zelfde paus eerder opdracht gaf om het heidendom geheel uit te roeien. De richtlij-
nen voor de Engelandzending vormden een ingrijpende herziening. 
Vergelijkbare koerswijzingen zien we ook in synodebesluiten van latere eeuwen. Zo 
moesten priesters de Germaanse cultus bij bomen en bronnen de kop indrukken. Maar 
korte tijd later decreteerden zij deze gebruiken te kerstenen. De koortsbomen in Ne-
derland illustreren dat. Terwijl Bonifatius in 723 de Donareik te Geismar nog omhakte, 
sprak Karel de Grote in 777 zijn gebeden uit bij de gekerstende koortsboom in Overasselt. 

‘Jezus’-moslims
Een tweede voorbeeld betreft de zogenaamde insider movements (volgelingen van Je-
zus binnen de islamitische geloofsgemeenschap). Van oudsher koos de zending er-
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voor bekeerlingen aansluiting te laten zoeken bij een christelijke kerk. Recent wordt 
echter gesteld dat een moslim die Jezus vereert, deel kan blijven van de moskee. 
Zo ontwikkelde de evangelische zendingsman John Travis een C1-C6 schaalmodel, 
dat de mate van contextualisatie in kaart brengt. C6 duidt op een moslim die Jezus 
in het geheim aanbidt, terwijl C5 staat voor een moslim die Jezus openlijk belijdt 
en die deel blijft van de moskeegemeenschap. Hoe lager de schaal, hoe groter de 
afstand tot de moskee en islamitische gebruiken.7 
Kenmerkend voor deze contextuele respons is dat de zendingswerker niet zal aan-
dringen op de doop en aansluiting bij een christelijke kerk. De ‘Jezus-moslim’ kan 
deel blijven van de eigen religieuze gemeenschap.

Contextualiteit en continuïteit
Antropologen noemen contextualiteit onvermijdelijk. Theologen zullen er tot aan 
de jongste dag over discussiëren. De eerstgenoemden beschouwen de toe-eigening 
van een andere levensbeschouwing (bekering) als een langdurig proces waarin vele 
‘syncretismen’, vele mengvormen optreden. Lokale verworteling van het evangelie 
(inculturatie) is dan dus niet verkrijgbaar zonder de daarbij horende verwarrende 
wisselwerking van culturen (acculturatie). Zending beweegt zich dus altijd op het 
snijvlak van syncretisme. Er is daarmee, in missiologische zin, per definitie sprake 
van discontinuïteit én continuïteit. Theologen vinden deze ‘vanzelfsprekende con-
textualiteit’ van nieuwe geloofsgemeenschappen (en van geloof ) een moeilijk te ver-
teren kwestie.8 Het stelt namelijk niet alleen grenzen aan de maakbaarheid van de 
nieuwe geloofsgemeenschap, maar ook roept het theologische vragen op naar nor-
mativiteit, en naar de verhouding van bekering, oude mens en nieuwe schepping. 

De hoge en de lage lat
In de twintigste-eeuwse zendingsgeschiedenis komen we de kwestie van continuï-
teit en discontinuïteit vaak tegen. Zendingswerkers die bekering beschouwden als 
een radicale breuk met het verleden, legden de lat voor toelating tot de geloofsge-
meenschap hoog. Het ging om ‘nieuwe schepping’ en ‘zuiverheid van het geloof ’. 
Slechts weinigen doorstonden de toets der bekering. De radicaal exclusieve ge-
loofsgemeenschappen bestonden uit ‘bekeerden’ die zich van de wereld afgewend 
hadden. De exclusiviteit en de gewenste breuk met het verleden leidden ertoe dat 
het aantal toetreders laag bleef.
Zendingswerkers die ruimte boden voor continuïteit en contextualiteit, legden de 
lat laag. Zij beschouwden de doop niet als teken van bekering, maar als bezegeling 
van de wens om bij de christelijke gemeenschap te horen (belonging). Dopelingen 
brachten dan ook veel niet-christelijke religiositeit de kerk binnen. In dit type mis-
sionair werk richtte de zending zich op een voortgaande kerstening van het volks- 

‘Rommelige’ wisselwerking
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en gemeenteleven. De wens om bij de christelijke gemeenschap te horen was bepa-
lend, niet de innerlijke en uiterlijke kenmerken van bekering (believing en behaving). 
Deze zendingsmethodiek leidde tot het verwijt van behoudende zijde dat de toetre-
ders ondanks hun doop ‘gave heidenen’ waren gebleven. De zendingsgenootschap-
pen die de ‘lage lat’ hanteerden, erkenden dat in hun gemeenten veel syncretisme 
voorkwam. De zendeling moest in deze verwarrende tussenfase vooral optreden als 
gids, mensen heenleidend naar een waarachtig verstaan van het evangelie. 

Contextualisatie als tussenruimte
In oude kerken bestond op de grens van het profane en het sacrale een tussenruim-
te, de zogenaamde narthex. Dat was een afgebakende ontmoetingsruimte waar 
pelgrims, doopleerlingen, boetelingen en geïntrigeerde passsanten zicht kregen 
op het goddelijk mysterie. 
In byzantijnse kerken bestond deze tussenruimte meestal uit twee delen. De exo-
narthex was de naar de buitenwereld gerichte open en overdekte zuilengalerij waar 
ook civiele rechtspraak plaatsvond, terwijl het binnengedeelte, de esonarthex, open 
was naar het liturgisch centrum van de kerk. Een andere naam voor deze plek was 
‘paradijs’. De tussenruimte vormde een voorportaal naar de hof van Eden waar God 
en mens met elkaar wandelden in een harmonie van het profane en het sacrale.
In contextualisatie gaat het om grensverkeer in deze tussenruimte. We leggen in 
dat proces de levensoriëntatie van mensen niet langs de meetlat van confrontatie 
of aanpassing, maar we luisteren. Op de grens kunnen we van elkaar horen waar-
van mensen bevrijd hopen te worden en waartoe. Daarmee kunnen we het getuige-
nis van de Schrift verbinden, evenals onze eigen levenservaringen met de Bevrijder. 
Het luisteren naar zowel tekst als context bepaalt dus de missie. 
De zoektocht naar evenwichtige contextualisatie en het inrichten van de tussen-
ruimte is op zijn minst ‘a little bit of a wild ride’.9 De missionair werker treedt in 
deze ruimte op als een gids. Hij is een geestelijk begeleider op het speelveld van de 
goden, die levensvragen van mensen steeds weer aan Christus verbindt en die de 
sporen van Gods aanwezigheid in mensenlevens aanwakkert.10 Maar in de tussen-
ruimte kan ook de ander deze rol naar zich toetrekken. Ook de volgeling van Jezus 
kan gemissioneerd en ‘gegidst’ worden. Wie zoekt naar contextualiteit zal met dat 
spanningsveld moeten leren leven. 
De echte kwestie in de tussenruimte is niet hoe we laveren tussen continuïteit en 
discontinuïteit, maar hoe we tegelijkertijd én op Christus gericht kunnen leven én 
de ander in zijn contextuele bepaaldheid aanvaarden. In de tussenruimte is de ge-
lovige – in gesprek met doopleerling, boeteling, pelgrim, geïntrigeerde zoeker of 
obstinate cynicus – zowel luisteraar als verkondiger. De narthex is speelruimte voor 
nieuwe oriëntatie, waarbij geen partij op voorhand gezag kan claimen, maar waar 
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christenen anderen uitnodigen om levenservaringen te verbinden aan Christus. 
Daarin zijn we geen marketeers van een boodschap die de wereld moet veroveren, 
maar dienaren van het Woord dat de gestalte van een lijdende dienstknecht aan-
nam. Waar grensverkeer van evangelie en andere levensbeschouwingen plaats-
vindt, is syncretisme een gegeven. Het is de missionaire opgave deze dynamiek 
op de grens steeds opnieuw aan Christus te verbinden. Op de grens van narthex en 
sacrale ruimte, in de nabijheid van het Woord, mogen we de kwetsbare menselijke 
zoektocht opheffen tot God en verwachten dat hij deze heiligt.

 *  Voor dit artikel bewerkte de auteur een bijdrage die eerder verscheen in: T. Keller,  

Centrum Kerk, Franeker: Van Wijnen, 2012
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BEELDMEDITATIE |  Jo l ien van Braak

Het is een intrigerende combinatie: monumentale kerken, met hun lange 
geschiedenis, en hedendaagse beeldende kunst. Wat gebeurt er als deze twee 
bij elkaar komen? Welke betekenis(sen) ontstaan er? Dat dit geen eenduidig 
antwoord oplevert, mag duidelijk zijn. 

Een kerkgebouw heeft geen statische betekenis. Het krijgt juist betekenis 
door een dynamisch spel van verschillende functies, de geografische plek en 
alle activiteiten en rituelen die er plaatvinden. Tegelijkertijd heeft elk kerkge-
bouw ook een bepaalde heiligheid. 
Net zo ongrijpbaar als de betekenis van een kerkgebouw is de definitie van kunst. 
Wat mij altijd fascineert is dat één kunstwerk zoveel verschillende ervaringen 
teweegbrengt bij mensen en net zoveel betekenissen. Kunst kan zo’n impact heb-
ben, dat het de kennis en overtuigingen die ik heb, bevestigt. Meer nog, het kan 
inbreken in die kennis en er iets nieuws aan toevoegen.
Die bevestiging of toevoeging kan betrekking hebben op God. Kunst kan je weer 
verbinden met God. De Column Untitled van Germaine Kruip legde deze verbin-
ding. Dit werk stond in het imposante gebouw van de Oude Kerk in Amsterdam 
die midden in het toeristische red light district staat. De fragiel uitziende, witte 
Carrara-marmeren zuil stond midden in het transept, wat een ongebruikelijke 
plek is voor een zuil. Het contrasteerde met de geelbruine kalkstenen en de 
logge pilaren van de Oude Kerk. De opvallende en mooi afgewerkte zuil schoot 
op uit de grijze stenen vloer en doorboorde als het ware het donkere, houten 
gewelf. Daar verdween het in oneindigheid. Op deze eeuwenoude plek, vol van 
herinneringen en nieuwe ervaringen, brak de kunst door de cultuur heen en 
verbond de aarde met de hemel, de mens met God.

— Jolien van Braak MA studeerde kunstgeschiedenis en theologie. Ze wil beeldende 

kunst verbinden met geloof, kerk en theologie.

Doorbreken
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Germaine Kruip, Column Untitled, 2011-2015, Carrara-marmer en metaal, 

18 meter hoog, Oude Kerk, Amsterdam. Foto: J. van Braak, 2016
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IMPRESSIES |  samenstel l ing:  P iet  Both

Justice Conference 

‘Van de blanke evangelica-
len in de Verenigde Staten 
stemde 81 procent voor 
Trump. Waarom?’ Met deze 
vraag opende Ken Wytsma, 
zelf Amerikaan, de zoge-
noemde ‘voorgangerstrack’ 
bij The Justice Conference 
van 11 november die gehou-
den werd op de Christelijke 
Hogeschool Ede. 
Wytsma stelde dat dit uit 
zelfbehoud voortkomt. Eén 
van de grote thema’s rond-
om de verkiezingen was de 
aanstelling van een nieuwe 
rechter voor ‘The Supreme 
Court’. Veel blanke evange-
licalen hebben gestemd op 
Trump omdat de nieuwe 
president een nieuwe rech-
ter moet aanwijzen. Deze 

positie zal een conservatief 
effect kunnen hebben op de 
opvattingen bij dit Hoogge-
rechtshof over bijvoorbeeld 
abortus en het homohuwe-
lijk. In elk geval hebben veel 
evangelicalen het gevoel dat 
de christelijke waarden die 
zij belangrijk vinden, vei-
liger zijn in de handen van 
Trump dan bij de Democra-
tische (en liberale) Clinton. 
Een mate van zelfbehoud 
dus.
Wytsma legde de link 
tussen de theologie van 
zelfbehoud (‘God redt mij’) 
en een ethiek en politiek 
van zelfbehoud. ‘When we 
reduce the gospel to self 
preservation, we should 
not be surprised that our 

ethical and political issues 
are about self preservation.’ 
Zijn betoog was inhoudelijk 
en overtuigend. 
Sprekers waren ook Zac 
Niringiye, bisschop in de 
Anglicaanse Kerk van Oe-
ganda, en Abraham George, 
internationaal verantwoor-
delijk voor kerkmobilisatie 
bij International Justice 
Mission. De middag werd 
geleid door Jurjen ten 
Brinke, ambassadeur voor 
Tear. Tussendoor werden 
de voorgangers in groepen 
uitgedaagd om door te pra-
ten over hoe deze thema’s 
relevant zijn in het werk als 
voorganger.  
— Jonathan Zeijl, relatiemana-

ger Netwerken MissieNederland

Oratie Peter-Ben Smit: ‘Wat de Bijbel echt betekent’

In het indrukwekkend de-
cor van de aula van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam 
schrijdt collega-redacteur 
van TussenRuimte professor 
doctor Peter-Ben Smit naar 
voren. Begeleid door orgel-
spel en samen met tenmin-
ste 25 andere hoogleraren 
in toga neemt hij plaats op 
de voorste rij, waarna de 

voorzitter de openbare ver-
gadering opent van het col-
lege van decanen. Deze is op 
17 november 2016 bijeen om 
doctor Smit te bevestigen 
als bijzonder hoogleraar 
op de leerstoel Dom Hélder 
Câmara aan de Vrij Univer-
siteit (VU) in Amsterdam. 
Zowel uit de introductie als 
het nawoord blijkt dat de VU 

de handjes dicht mag knij-
pen met een hoogleraar van 
dit formaat. Met meer dan 
230 academische publicaties 
en titels in diverse theologi-
sche disciplines, is dr. Smit 
een zwaargewicht. Naast 
zijn academische prestaties 
neemt hij zijn ervaring als 
geestelijke verzorger en te-
vens priester in de Oud-Ka-
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tholieke Kerk mee. Hij weet 
wat het is om met de voeten 
in de klei te staan. 
De oratie heeft als titel 
meegekregen: ‘Wat de Bijbel 
echt betekent’. Naar aan-
leiding van Marcus 10:1-9 
spreekt prof.dr. Smit over 
exegese, contextualiteit, 
echtscheiding en man-
nelijkheid. Prikkelende 
thema’s met een hoog rele-

vantiegehalte voor de he-
dendaagse context, waarbij 
Smit de uitdaging is aan-
gegaan om ook zijn eigen 
context in de toespraak te 
verwerken. De irritatie van 
Smit als gewone lezer heeft 
de wetenschapper in hem 
ertoe aangezet om een bij-
belgedeelte als Marcus 10 
opnieuw te bekijken. De Bij-
bel wordt zo een bewegend 

doelwit en dit kan leiden tot 
nieuwe inzichten waardoor 
een oude tekst concreet 
wordt in de huidige situatie. 
Het VU-kamerkoor bracht 
als intermezzo ‘Cantique  
de Jean Racine’ ten gehore. 
Al met al een leerzame, 
boeiende en onderhou-
dende middag met een sterk 
persoonlijk tintje.  
— Laura Dijkhuizen

Promotie Eleonora Hof over ‘zending in de  
postkoloniale context’

Op woensdag 30 novem-
ber verdedigde Eleonora 
Hof (voormalig redacteur 
TussenRuimte) aan de Pro-
testantse Theologische 
Universiteit haar proef-
schrift Reimagining Mission 
in the Postcolonial Condition: 
a theology of vulnerability 
and vocation in the margins 
(Boekencentrum, 2016). 
Hoe kan een hedendaagse 
missietheologie recht doen 
aan de postkoloniale con-
text en de realiteit van het 
wereldchristendom? Hof 
stelt daarbij kwetsbaarheid 
en missie vanuit de marges 
centraal. Ver weg van het 
centrum, in de marge, wor-
den immers zaken zichtbaar 
die anders onzichtbaar zou-

den blijven, bijvoorbeeld 
de effecten van bepaalde 
beleidsmaatregelen. Kerken 
en zendingswerkers zouden 
zich meer in deze marges 
moeten begeven. Was Jezus 
uiteindelijk niet de grens-
ganger bij uitstek? Hij stierf 
buiten de stadspoorten en 
was er juist voor de meest 
gemarginaliseerden. Wij 
volgen Hem naar de plek-
ken die onheilig en onveilig 
zijn.
Toch zien veel christenen 
God juist als een machtige 
God. Is macht per definitie 
slecht? Kan macht door 
christenen ook niet ten 
goede worden gebruikt? Hof 
benadrukt dat kwetsbaar-
heid niet zozeer tegenover 

macht staat, maar tegenover 
onkwetsbaarheid. Het is een 
tegenreactie op een houding 
van zelfgenoegzaamheid en 
onafhankelijkheid. Macht is 
goed, maar het moet gefun-
deerd zijn op het voorbeeld 
van Christus. Hof kreeg 
daarom ook te horen dat 
haar werk sterk christolo-
gisch van karakter is. 
Gert Noort van de Neder-
landse Zendingsraad vroeg 
zich af of de nadruk op 
gelijkheid in ontmoetingen 
binnen de wereldkerk echt 
zo’n nieuwe benadering is. 
Dit werd immers in de jaren 
tachtig ook al geprobeerd. 
Hoe evalueert Hof deze 
eerdere oecumenische ini-
tiatieven? Volgens Hof bou-
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wen we voort op het verle-
den, maar tegelijkertijd ziet 
ze ook ruimte voor verbete-
ring. Zo stelt ze het gebruik 
van bepaalde termen aan de 

kaak (zoals ‘zendingsveld’, 
‘thuisfront’, ‘witte vlekken’ 
en ‘pionieren’), die vaak erg 
militaristisch klinken en 
een sterke scheiding aange-

ven tussen gebieden, terwijl 
in werkelijkheid de grenzen 
veel meer fluïde zijn.  
— Wilma Wolswinkel

Symposium ‘Aziaten in de diaspora’ 

Op 9 december organiseer-
den de Nederlandse Zen-
dingsraad (NZR) en Over-
seas Missionary Fellowship 
(OMF) in de Bergkerk in 
Amersfoort een symposium 
ter gelegenheid van het af-
scheid van OMF-directeur 
Willem van Dis. Verschil-
lende sprekers deelden hun 
gedachten met ons over 
‘Aziaten in de diaspora’.
Dr. Simon van der Lugt, 
gereformeerd-vrijgemaakt 
predikant in Delft, nodigt 
studenten uit China, en van 
elders, rond de tafel. Samen 
met de gemeente die hij 
dient stelt hij de vraag: ‘Wat 
wil God met ons?’ Plan-
matig (Van der Lugt: ‘Daar 
zijn we goed in als vrijge-
maakten’) en gaandeweg 
ontdekken zij hun weg en 
realiseren zij zich dat Chi-
nese studenten in Delft niet 
zielig zijn, vaak onderweg 
zijn (Europa zien!) en vin-
den zij wegen hoe met hen 
het leven te delen.

Dr. Jan Dirk Wassenaar, pre-
dikant in Hellendoorn (een 
‘Fries in de diaspora’) en au-
teur van Calvijn, calvinisme 
en vreemdelingschap raadt 
aan het vreemdelingschap 
te leren. ‘In de tijd van Cal-
vijn werd de ‘volksverstrooi-
ing’ (van joodse mensen) 
gezien als een straf van God. 
Toen echter christenen zelf 
moesten uitwijken naar 
Frankrijk ging men dit toch 
anders zien en beleven.
Dr. Patrick Fung, algemeen 
directeur van OMF, verhaal-
de vanuit zijn persoonlijke 
diaspora hoe hij genoot van 
de gastvrijheid van Aus-
traliërs en Christus leerde 
kennen. Hij deelde zijn 
indrukken met betrekking 
tot China, de grote veran-
deringen in dat land, over 
wat de Chinese overheid als 
visie voor hun samenleving 
heeft en ook over de ‘left be-
hind children’, kinderen van 
ouders die migreren naar de 
steden. Hij riep op om dis-

cipelen te maken onder de 
meer dan 100.000 Chinezen 
in Nederland en hen goed 
voor te bereiden op het te-
ruggaan naar hun eigen cul-
tuur en eigen kerk.
Prof.dr. Dorottya Nagy 
sprak over migratie vanuit 
het missiologisch per-
spectief. Zij bepaalde haar 
gehoor erbij dat we al gauw 
de taal van overheden ge-
bruiken wanneer we over 
migratie spreken, een poli-
tieke taal, een taal gericht 
op het besturen en contro-
leren van migratie. We doen 
er goed aan bewust om te 
gaan met waarmee wij ons 
identificeren als kerk en 
zending. We zullen met 
elkaar dat gesprek moeten 
voeren, zoekend en prakti-
serend in onze omgang met 
migranten en zodoende een 
theologie ontwikkelen met 
betrekking tot migratie.
Het was een prachtig ge-
sprek en een mooie gelegen-
heid om Willem van Dis de 
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hand te drukken: een man 
die daar even stil stond op 

een lange weg, die hij sa-
men met zijn gezin bewan-

delt, gewijd aan ‘Christus 
voor Aziaten’. — Piet Both

Landelijk Missionair Festival ‘Glow’
 
Op 10 december vond in 
Utrecht het Landelijk Mis-
sionair Festival plaats in 
het Dienstencentrum van 
de Protestantse Kerk. Het 
interkerkelijk festival over 
missionair zijn had dit jaar 
het thema ‘Glow!’: ‘Hoe 
geven we glans aan ons ge-
loof ? Hoe laten we de kerk 
stralen?’ 
De muzikale opening werd 
gevolgd door een korte uit-
eenzetting van Ruth Peet-
oom over de rol van de kerk 
en christenen in de samen-
leving. Dit was tegelijkertijd 
een pitch voor haar work-
shop over de betekenis van 
de kerk in de landelijke en 
plaatselijke samenleving. 
Na de opening verspreid-
den de bezoekers zich over 
de informatiemarkt, het 
Pioniersplein, waar drie pi-

oniersplekken klaar stonden 
om iedere geïnteresseerde 
enthousiast te vertellen 
over hun pioniersreis. Er 
kon ook gekozen worden 
uit enkele van de in totaal 
35 verschillende workshops. 
De thema’s in de workshops 
liepen uiteen van ‘Klieder-
kerk’ tot ‘Business as mis-
sion’, van ‘Zegenen van een 
plek’ tot ‘Nieuwe focus op 
Jezus’. In de workshop ‘Cre-
atief verhalen vertellen’ nam 
Matthijs Vlaardingerbroek 
de bezoekers mee in het 
verhaal van de storm op de 
zee (Marcus 4:35-41). Met de 
vragen ‘Wat ruik/zie/hoor/
voel je?’ (ogen dicht!) liet 
hij zien dat bijbelgetrouw 
verhalen vertellen niet saai 
hoeft te zijn. Door middel 
van simpele attributen (een 
gepelde mandarijn, een 

Ikea-knuffel, jodium en wa-
ter, rommel uit je huis) kun-
nen verhalen visueel worden 
gemaakt. Heel anders was 
de workshop ‘Nieuwe focus 
op Jezus’, gegeven door Jan-
Maarten Goedhart. Wat voor 
pioniers veelal de praktijk is, 
en in veel kerken vaak nog 
een groot verlangen, is niet 
alleen bij activiteiten maar 
juist ook in het gewone 
leven een focus hebben op 
Jezus. Dat valt uit te leven 
door ieder gemeentelid op 
de eigen plek in de samen-
leving. Na een afsluitend 
vraaggesprek met mgr. De 
Korte liep het LMF 2016 ten 
einde. Ontmoetingen met 
andere missionair gedreven 
mensen en de diversiteit aan 
workshops maakten het tot 
een inspirerende dag.  
— Jolien van Braak
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KUNST & CULTUUR 

Film

Martin Scorcese
Silence 
2017

Ondraaglijke stilte

Ik raad u aan om de film Silence over 
verborgen christenen in Japan, die sinds 
begin februari in de bioscoop te zien is, 
niet zonder meer te gaan kijken. Het is een indrukwekkende, maar ook een ui-
terst ongemakkelijke film. De Amerikaanse filmblog RogerEbert.com schreef 
erover dat je door een hel gaat zonder de belofte van enige verlichting. Silence 
wordt wel het passieproject van de gevierde katholieke regisseur Martin Scor-
cese genoemd: het kostte hem zesentwintig jaar om de roman Chinmoku van 
Shusaka Endo te verfilmen.

Silence vertelt het verhaal van twee jonge jezuïetenpriesters die op zoek gaan 
naar hun vermiste mentor in Japan, een plek waar hun geloof en alleen al hun 
aanwezigheid ten strengste verboden zijn. 
In de zeventiende eeuw komen Japanse christenen in het diepst van de nacht 
bijeen om uit handen te blijven van de wrede inquisiteur. De jonge Portugese 
priesters voelen zich geroepen om de gelovigen tot steun te zijn. Ze zijn zich 
ervan bewust dat hun uithoudingsvermogen én overtuiging er wel een zware 
beproeving wacht. Het is zenuwslopend om te zien, omdat je als kijker wéét 
dat ze tot het uiterste getest worden en dat hun lijden zeer expliciet zal zijn. 

Het is in de stilte dat Gods stem wordt gehoord, zo legt de film de titel zelf 
uit. Maar wat als de stilte zo ondraaglijk wordt, dat je Hem zelfs niet meer 
hoort fluisteren? Die vraag stelt de film rechtstreeks aan jou als kijker. Hoe-
veel lijden moet er plaatsvinden (lees: hoeveel mensen moeten de marteldood 
sterven) om jouw standvastigheid in het geloof te rechtvaardigen? Op welk 
moment is het beter om het zwijgen te verbreken en is het juist om je geloof te 
verzaken? Een buitengewoon moeilijk te beantwoorden vraag. 

— Joël Friso, theoloog en initiatiefnemer van Het Filmgesprek – www.hetfilmgesprek.nl
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Muziek

Languit op de vloer

Omdat de Finse fotograaf Kimmo Virtanen het jam-
mer vond dat veel kerken leeglopen of in onbruik 
raken, bedacht hij een manier om de buitenwereld 
naar binnen te halen. Hij vroeg mensen om op wil-
lekeurige plekken een camera naar boven te richten 
en een foto te maken. Deze foto’s verzamelde hij op 
zijn website en verwerkte hij in het kader van zijn 
afstuderen aan de Kunstacademie in Den Haag tot 
een projectie waarin de foto’s langzaam draaiend in 
elkaar overlopen. 
Deze collage projecteerde hij eind vorig jaar op 
het plafond van de Evangelisch-Lutherse Kerk in 
Den Haag. De kerk was voor het overige in donker 
gehuld. Het enige licht kwam – naast wat flarden 
straatlicht – van de fotoprojector in het midden van de kerk.
Om de juiste sfeer te creëren, vroeg Kimmo mij om de foto-expositie te bege-
leiden met orgelmuziek. Samen kwamen we uit op sacrale muziek van de he-
dendaagse componist Arvo Pärt, rustige intermezzo’s van Felix Mendelssohn 
en sprankelende trio’s van Johann Sebastian Bach. 

De mensen die binnen kwamen lopen, werden geraakt door de bijzondere 
sfeer die de kerk, foto’s en muziek samen teweeg brachten. Sommigen gingen 
languit op kussens op de vloer liggen om meegenomen te worden door het 
effect van de langzaam veranderende foto’s van luchten, bomen, lampen en 
andere ‘gezichten’ die je tegenkomt als je omhoog kijkt.
Het mooie van deze foto-expositie was dat de leegloop van kerken reden was 
om de samenleving van buiten naar binnen te halen. Dit werd omlijst met het 
gebruik van juist een historisch gebouw en kerkelijk instrument: het orgel. 
Het toont ook de waarde van de kerk in een veranderende samenleving. Wat 
mij betreft is de kerk – of het orgel – daarom nog lang niet uitgespeeld.

— Iddo van der Giessen, student Orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en 

BA Liberal Arts & Sciences (World Politics) – www.iddovandergiessen.nl
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Boeken

Paul Woods, Theologising Migration. 
Otherness and Liminality in East Asia, 
Oxford: Regnum Books International, 
2015, 206 bladzijden, £ 12,00 /  
$ 19.51

Paul Woods, verbonden 
aan het Oxford Centre 
for Mission Studies, 
stelt in zijn studie over 
migratie in Oost-Azië 
dat kerkelijk werk onder 
migranten nog steeds 
tussen wal en schip 
lijkt te vallen. Volgens 

sommigen is het werk onder migranten 
geen zending (zendingswerk ‘hoort’ in het 
buitenland plaats te vinden) en volgens 
anderen is het evenmin evangelisatiewerk 
(evangelisatie richt zich op mensen van de 
eigen etnische groep). 
Hij bestrijdt de validiteit van het 
verouderde onderscheid en pleit voor 
ruime aandacht voor ‘migrant ministries’. 
Er is, schrijft hij, behoefte aan een 
robuuste theologie van de migratie. Met 
zorg signaleert hij in dat verband dat 
theologische opleidingen nauwelijks tot 
geen gespecialiseerde cursussen aanbieden 
met betrekking tot zending onder 
migranten.
Voorafgaand aan de missiologische reflectie 
biedt Woods een overzicht van migratie 
in Oost-Azië. Daarin komen met name 

Singapore, Maleisië, Hongkong, Taiwan, 
Zuid-Korea en Japan aan de orde. 
In het missiologische deel doordenkt 
Woods migratie aan de hand van de 
begrippen ‘otherness’ en ‘liminality’. De 
laatste term definieert hij als de ervaring 
van het in transitie zijn, ‘betwixt and 
between’. Toegepast op migratie gaat het 
dan om ‘being in between here and there, 
in-between places and in-between cultures’. 
Door de dubbele lens van ‘otherness’ en 
‘liminality’ onderzoekt Woods vervolgens 
de bijbelverhalen. Hij concludeert dat deze 
begrippen voluit van toepassing zijn op 
de geschiedenis van het volk Israël en dat 
ze een deel van het religieuze erfgoed zijn 
geworden. 
Woods herintroduceert de begrippen 
‘centripetale’ en ‘centrifugale’ zending 
(Joh. Blauw) en bepleit dat de kerk in Oost-
Azië de relevantie van het centripetale 
missionaire model te midden van de 
context van migratie erkent. Hij spreekt 
in dit verband van de attractieve vector 
van de kerk: de christelijke gemeenschap 
is gericht op mensen, beoogt inclusief te 
zijn, maar zonder de distinctie gelovig/niet-
gelovig op te geven. In het evangelie vallen 
scheidsmuren van etniciteit en sociale 
status weg en er is ruimte voor de ‘ander’. 
Christenen en migranten zijn ‘fellow-
travellers’. Zo wordt het anders-zijn 
gereduceerd. Maar zonder bekering gaat het 
niet, stelt Woods. ‘The scriptures do insist 
on a conversion experience’. — Gerrit Noort

KUNST & CULTUUR 
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Eleonora Dorothea Hof, Reimagining 
Mission in the Postcolonial Condition. 
A Theology of Vulnerability and Voca-
tion at the Margins, Zoetermeer: Boe-
kencentrum Academic, 352 bladzijden, 
paperback, € 34.50

Eleonora Dorothea 
Hof promoveerde in 
november aan de Pro-
testantse Theologi-
sche Universiteit. Als 
ervaringsdeskundige 
‘in mission’ beveel ik 
van harte het gesprek 
aan over de thema’s 

die in dit proefschrift op diepgaande wijze 
uitgewerkt worden. Zo’n gesprek lijkt mij 
van belang voor alle betrokkenen bij zen-
ding en voor hen die zich geroepen voelen 
een ‘plek in te nemen in het verhaal van de 
missio dei’. De taal van een theologe, zoals 
in deze studie, is misschien niet de taal van 
de meeste missio dei-werkers, maar roeping, 
kwetsbaarheid en marginaliteit zijn de gro-
te thema’s wanneer men anderen ontmoet 
op de plaatsen waar de kerk of de zending 
ons brengt. En dat kan overal zijn, in Ver-
weggistan, op locaties die we in onze tradi-
tie ‘het zendingsveld’ noemen, en in eigen 
land met name ook voor ieder die meeleeft 
in een ‘pioniersplek’ en de naaste wil zijn 
van hen onder wie wij wonen en werken. 
Al lezend beleef ik steeds weer ‘o ja’-erva-
ringen. Ik erken en vind het mooi dat de 
studie woorden geeft aan situaties waarin ik 
belandde, zowel in evangelisatie onder stu-
denten als tijdens ons wonen en werken in 
Ghana en tijdens mijn reizen in dienst van 

een zendingsorganisatie. Ervaringen met 
de ander, met projectteams, met die andere 
kerk, met cultuur en mentaliteit gingen 
soms heel diep, en confronteerden mij met 
mijzelf en met mijn wereld.
De studie werkt thema’s uit die op de grote 
kerken- en zendingsconferenties aan de 
orde kwamen. Deze conferenties spreken 
over hoe zending beïnvloed werd door ons 
koloniaal verleden en doen een wereld-
christendom ervaren welke ‘het Westen als 
centrum van normatieve theologie beoefe-
ning in vraag stelt’. Er wordt nagedacht over 
(zendings)woorden, begrippen, concepten 
die vertrouwd klonken in een koloniale we-
reld en die vandaag meer dan ooit schuren.
Het hoofdstuk over marginaliteit spreekt 
over Jezus Christus als ‘de grensganger bij 
uitstek’, over Hem die buiten de muren van 
de ‘centrale, heilige stad’, gekruisigd werd 
en na zijn opstanding verscheen in ‘Galilea 
... in de periferie, op een ruime afstand van 
Jeruzalem, de garantie voor Gods door-
gaande werk’.
In kwetsbaarheid gaat Jezus ons voor, die 
‘hoewel Hij in de gestalte van God was, ... 
Zichzelf ontledigd heeft door ... aan de men-
sen gelijk te worden’. Kwetsbaar willen zijn 
gaat niet alleen over open zijn en je kwets-
baar opstellen, maar over het erkennen van 
je eigen fragiele conditie, hetgeen zo be-
langrijk is in de ontmoeting met de ander. 
Het gaat om het afleggen van macht, en in 
tegenstelling daarmee de ander werkelijk te 
laten spreken, naar die ander te luisteren en 
met die ander verbonden kunnen zijn.
Bij roeping gaat het onder meer om het deel 
hebben aan de missio dei. De studie pleit 
voor een missionaire geletterdheid om 
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die missio dei te verstaan en jezelf daarin te 
herkennen, bewust van de bagage die we 
meesjouwen vanuit het Westen. Het gaat 
over het belang van de gemeenschap die een 
roepingsverhaal op waarde kan beoordelen, 
over de gerichtheid op God als bron van ver-
bondenheid en over het recht doen aan de 
kwetsbaarheid en waardigheid van mensen.
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend en 
daarom ook zo dringend nodig een grote 
inhaalslag te maken in hoe en wie wij zijn 
binnen die zending van God. — Piet Both

Maria Clara L. Bingemer, Latin Ameri-
can Theology, Roots and Branches, 
Maryknoll, New York: Orbis Books, 
2016, 133 bladzijden, $ 13,00

De weidse titel van 
dit boek zette me in 
eerste instantie op het 
verkeerde been: ik had 
gedacht dat het boek 
een algemeen beeld 
zou schetsen van de 
theologie en ontwik-
kelingen daarin in 

Latijns-Amerika. 
De schrijfster beperkt zich echter, na een 
zeer korte inleiding over de komst van 
het evangelie in Latijns-Amerika, tot de 
opkomst van en nieuwe lijnen in de bevrij-
dingstheologie, waarvan zij zelf een dui-
delijke aanhanger is. Een kritische blik op 
deze theologie ontbreekt volledig, terwijl 
andere visies of niet aan bod komen of juist 
flink bekritiseerd worden. 
Zo heeft ze veel moeite met het (theolo-

gische) beleid van de vorige twee pausen, 
Johannes Paulus II en Benedictus XVI, 
die volgens haar een stap terug deden. De 
nieuwe paus, Franciscus, is voor haar een 
verademing, omdat hij gevormd is in La-
tijns-Amerika en volgens haar op een goede 
manier verder gaat in de lijn van het Tweede 
Vaticaanse Concilie. 
Het boek bestaat uit losse artikelen, die 
elkaar soms enigszins overlappen. Het 
eerste deel bestaat uit een meer historisch 
overzicht van het ontstaan van de bevrij-
dingstheologie, redenen waarom dat juist 
in Latijns-Amerika gebeurde en thema’s die 
een belangrijke rol spelen. 
Daarna wordt op bepaalde thema’s verder 
ingegaan, waarbij er vooral aandacht is 
voor (actuele) thema’s zoals gender en hu-
man rights, ecofeminisme, de dialoog met 
andere tradities in Latijns-Amerika. Voor 
wie hier iets meer over wil weten, is het 
een aardig, makkelijk leesbaar boekje. Wel 
blijft ook hier de kanttekening staan dat het 
ontbreekt aan een kritische reflectie op deze 
thema’s, waardoor het oppervlakkig blijft. 
De Latijns-Amerikaanse theologie biedt 
zoveel meer dan alleen deze stroming. Enige 
kennis vooraf is daarom belangrijk om de 
informatie zelf beter in een breder kader te 
kunnen plaatsen. Nuttig zijn de vele litera-
tuurverwijzingen. — Foka van de Beek
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TussenRuimte is een kwartaaltijdschrift voor 
missionaire en interculturele theologie dat 
verschillende christelijke stromingen verbindt 
en wordt samengesteld door een Nederlands-
Belgische redactie.
TussenRuimte doet verslag van missionaire 
initiatieven, in woord en daad, lokaal en we-
reldwijd. Het tijdschrift wil vanuit het christe-
lijk geloof inspireren en reflecteren op religies 
en culturen, met de bedoeling steeds opnieuw 
een proces van verstaan op gang te brengen. Zo 
kan ruimte ontstaan voor de betekenis van het 
evangelie in onze tijd.

		Ik wil een jaarabonnement van 4 nummers cadeau geven (het abonnement stopt automatisch) voor € 44,50  
en ontvang zelf het boek Altruïsme.

		Kennis laten maken kan natuurlijk ook. Ik geef een proefabonnement van twee nummers voor € 16,50 cadeau aan: 
 naam:
 straat:
 postcode:    woonplaats:

	Ik neem een abonnement tot wederopzegging op TussenRuimte voor € 44,50 per jaar en ontvang het boek Altruïsme. 
	Ik neem een abonnement tot wederopzegging op TussenRuimte en ontvang het eerste nummer gratis.
	Kennismaken kan natuurlijk ook. Ik neem een proefabonnement van twee nummers voor € 16,50.

	Ik machtig Uitgeverij Kok tot het automatisch afschrijven van het verschuldigde bedrag. 
naam:
straat:
postcode:    woonplaats:
telefoon: 
rekeningnummer: 
e-mail:

TussenRuimte is een uitgave van de Nederlandse 
Zendingsraad (NZR) in samenwerking met Mis-
sieNederland, Prisma, de Verenigde Protestantse 
Kerk in België en Uitgeverij Kok in Utrecht.

Wilt u TussenRuimte cadeau  
geven? Dat kan! U ontvangt  
dan zelf het boek Altruïsme van 
Matthieu Ricard (winkelwaarde 
€ 22,50). Of wilt u zelf nader 
kennis maken met TussenRuim-
te? Ontvang zelf het boek cadeau 

óf ontvang het eerste nummer gratis.

Kennismaken?

Invullen of overnemen en PORTO VRIJ sturen naar:
Abonnementen Kok • Antwoordnummer 4176,  
3500 VB Utrecht of mail naar: abonnementen@kok.nl
of bel naar: 088 - 700 2780
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Agenda

10 mei
Studiebijeenkomst
‘Reformatie vandaag’

Studiebijeenkomst over de tweedelige stu-
die van dr. Klaas van der Zwaag: Reformatie 
vandaag. 500 jaar Hervorming in de context 
van het debat met Rome en nieuwe vormen van 
doperse radicaliteit. Met onder anderen prof.
dr. Paul van Geest, prof.dr. Henk Bakker 
en dr. M. Klaassen. 10 mei, 19.30-22.30 uur, 
Hoornbeeck College, Utrechtseweg 230, 
Amersfoort. Aanmelden: info@debanier.nl

13 mei
Inspiratiedag 
‘Geloven in de ander’

Op 13 mei van 10.00-13.30 uur staat de Inspi-
ratiedag van de Week Nederlandse Missio-
naris (WNM) in het teken van ‘Geloven in de 
ander’. Dit wordt concreet aan de hand van 
de verhalen en ervaringen van twee Neder-
landse vrouwen die zich in Latijns-Amerika 
inzetten voor vrouwenrechten. Locatie: 
Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht. Zie 
www.weeknederlandsemissionaris.nl voor 
het aanmeldformulier.

20 mei
Open dag Missionair Werk 
Evangelisch College

Van 9.15 uur tot 10.00 uur wordt er op 
zaterdag 20 mei in de Martuskerk, Coper-
nicusstraat 18, Amersfoort een informatie-
bijeenkomst gehouden over de opleiding 
Missionair Werk van het Evangelisch Colle-
ge. Aansluitend kunt u tot 17.00 uur de les-
sen bijwonen. Informatie over het lesrooster 
en aanmelden: www.evangelisch-college.nl/
Open-dagen-MissionairWerk.html

1 juni
Space for God Day

Doe je crosscultureel werk in het buitenland 
of in Nederland? Ben je op verlof of terugge-
keerd naar Nederland en zit je in die lastige 
fase van ‘re-entry’? Of sta je nog helemaal 
aan het begin en zit je midden in de hecti-
sche periode voor een eerste vertrek? Dan is 
een Space for God Day iets voor jou. Tijdens 
een Space for God Day zet je tijd apart om in 
alle rust en stilte God te ontmoeten en naar 
Hem te luisteren. Momenten in de groep 
zullen afgewisseld worden met tijd alleen. 
Tijdens de groepssessies krijg je ideeën en 
suggesties aangereikt die je kunt gebruiken 
tijdens de momenten van stilte.
Thema: ‘Ik zal er zijn’. Meenemen: Bijbel en 
schrift of dagboek. Donderdag 1 juni, 9.30-
16.00 uur. De Spil in Maarssen (www.retrai-
tecentrum.nl). Kosten: € 35 per persoon, 
koffie/thee en lunch inbegrepen. Opgeven 
uiterlijk woensdag 24 mei: annieke.van-
dijk@interserve.nl. Zie ook: www.interserve.
nl/actueel/agenda/

Zie voor de actuele Agenda en meer 

informatie ook de website van de 

Nederlandse Zendingsraad:  

zendingsraad.nl/agenda

mailto:info@debanier.nl
http://www.weeknederlandsemissionaris.nl
http://www.evangelisch-college.nl/Open-dagen-MissionairWerk.html
http://www.evangelisch-college.nl/Open-dagen-MissionairWerk.html
http://www.retraitecentrum.nl
http://www.retraitecentrum.nl
mailto:annieke.vandijk@interserve.nl
mailto:annieke.vandijk@interserve.nl
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16-17 mei
Conferentie ‘Pop-up’
voor kinder- en 
jongerenwerkers

Het thema van de conferentie ‘Pop-up’ sluit 
aan bij een maatschappelijke trend. Meer 
dan ooit willen we actualiteit, snelheid en 
dynamiek. Met nieuwe concepten worden 
bijvoorbeeld oude panden gevuld. Regel-
matig poppen er vragen en thema’s op. Met 
die vragen en thema’s gaan we tijdens de 
conferentie aan de slag. We inventariseren 
welke thema’s bij jou leven en zoeken daar 
ter plekke de juiste expertise bij. Binnen het 
netwerk is ongelofelijk veel expertise aan-
wezig. En wie weet vragen we jou ter plekke 
om die kennis te delen in een pop-up work-
shop. Met onder andere: 
-  plenaire Innov8-talks van o.a. Harmen 

van Wijnen over kleine groepen als basis
- viering ‘lectio divina’ met Jos Douma
- discussieforums
- twee pop-up workshoprondes 
- stresscafé en intervisie
Dinsdag 16 mei van 11.00 uur tot 23.00 uur 
en woensdag 17 mei van 9.00 uur tot 17.00 
uur en aansluitend een optioneel diner. 
INNOV8 is het netwerk voor professionals 
in het christelijk jeugdwerk. Informatie en 
aanmelden: www.missienederland.nl/k/
n615/meeting2/details/68/innov8-conferen-
tie-pop-up/about

21 juni
Hendrik Kraemer Lezing

Op 21 juni wordt er weer een Hendrik Krae-
mer Lezing georganiseerd. Spreker dit jaar 
is de Ghanese presbyteriaanse predikant 

dr. Johnson Mbillah. Hij is algemeen ad-
viseur van Procmura, een door Kerk in 
Actie ondersteund regionaal initiatief om 
de relaties tussen moslims en christenen 
in Afrika te verbeteren. Als theoloog is hij 
nauw betrokken bij St. Paul’s University in 
Limuru, Kenia. Locatie: Protestantse Theo-
logische Universiteit, De Boelelaan 1105, 
Amsterdam.

Utrecht Religie Forum
Om tegemoet te komen aan de maatschap-
pelijke vraag naar meer diepgang en ach-
tergrond in actuele discussies omtrent 
religie in onze samenleving organiseert het 
Utrecht Religie Forum lezingen, debatavon-
den en panelgesprekken voor een breed 
publiek. Thema’s zijn bijvoorbeeld de rela-
tie tussen religie en geweld, de Reformatie 
of het salafisme in Nederland. Voorkennis is 
niet nodig.
Daarnaast ontwikkelt het Utrecht Reli-
gie Forum workshops of korte cursussen 
over een bepaald thema voor bedrijven en 
(maatschappelijke) organisaties. Wilt u 
een thema voordragen voor een van onze 
debatavonden of zoekt u een workshop of 
cursus op maat, neem dan contact op met 
m.j.kruithof@uu.nl.
Overzicht lezingen:
-  dinsdag 27 juni, 20.00-22.00 uur: dr. 

Joas Wagemakers over ‘De Salafistische 
Citadel’

-  dinsdag 26 september, 20.00-22.00 uur: 
Eric Ottenheijm

-  dinsdag 11 oktober, 13.30 uur in Museum 
Catharijneconvent:  dr. Jo Spaans over 
‘Vijfhonderd jaar Reformatie’

mailto:m.j.kruithof@uu.nl
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VOORUITBLIK

Religieus leiderschap

Leiderschap in het algemeen en religieus leider-
schap in het bijzonder staan onder druk. Sociale 
onrust en politieke spanningen vragen om een 
reactie. Hoe wordt deze (nieuwe) publieke rol 
opgepakt en welke uitdagingen zijn hiervan het 
resultaat? Welke aspecten spelen een rol bij het 
zoeken naar nieuwe vormen van publiek (religi-
eus) leiderschap? 
In het juninummer van TussenRuimte zal religi-
eus leiderschap in het publieke domein centraal 
staan. Bijdragen uit verschillende landen, zoals 
Brazilië, Colombia, Zuid-Afrika en de Filip-
pijnen, bieden een palet van vragen, mogelijk-
heden en uitdagingen in een interculturele en 
multicontextuele samenleving. 
Hoe kunnen ervaringen uit verschillende inter-
nationale contexten wederzijds verrijkend zijn 
en wat kunnen we leren van leiderschap in di-

verse andere contexten, zoals de politiek en het bedrijfsleven? Een verfrissend 
nummer over een aantal actuele thema’s en situaties.

TussenRuimte 2017 | 3 (september) richt de blik op ‘Reformatie en oecumene’.

TussenRuimte 2017 | 4 (december) gaat in op ‘Armoede en lijden’.

Opkomen voor vluchtelingenkinderen 

Sint Jan Baptist-kerk, Sint-Jans-Molen-

beek, België

TussenRuimte 2017 | 164

https://twitter.com/hashtag/SintJansMolenbeek?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SintJansMolenbeek?src=hash




Er bestaan veel verkeerde godsbeelden die Bradley 
Jersak in dit boek radicaal afwijst. Stel je een God voor 
die in alles overeenkomt met Jezus zoals we die in de 
Bijbel leren kennen. Wat als zijn liefde nog overvloe-
diger, zijn lijden nog krachtiger en zijn evangelie nog 
mooier is dan we ons durven voor te stellen? Wat als 
God op Jezus lijkt?
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