Comfort & Challenge
en theologie van
vervolging

Willem van der Deijl

2

Comfort & Challenge
en theologie van
vervolging

Student: W.A. van der Deijl
Begeleider: Prof. dr. S. Paas
Eindscriptie Master Missionaire Gemeente
TU Kampen, augustus 2014

3

Afbeelding omslag:
Kreuztragung, Georg Baselitz (Nationalgalerie Berlin)

4

Inhoudsopgave
Voorwoord
1.

Inleiding
Aanleiding en motivatie
Probleemstelling
Onderzoeksdoelen
Onderzoeksvraag en methode
Relevantie
Leeswijzer

2.

2.1
2.2

Godsdienstsociologische betekenis
Comfort & Challenge als verklarend model

Functies van godsdienst
Deprivatie-compensatietheoriën van godsdienst

Privatisering van religie

Privatisering, individualisering en comfort
Therapeutisch christendom
De betekenis van challenge
Conclusie

3.

Ecclesiologische relevantie
Inleiding

3.1

De lat hoog of laag? Comfort of challenge in de kerk?

3.2

Met twee woorden spreken. Andere woordparen.

3.3

Genade, maar niet goedkoop
Uw enige uitdaging?
Het gebrek van het therapeutisch christendom
Veiligheid en risico
En de comfort dan?
Gave en opgave
Geroepen en gezonden
Uitnodiging en uitdaging
Een patroon: rechtvaardiging en heiliging

Dimensies van Comfort en Challenge
Privé en publiek
Differentiatie van christenen?
Discipelen en de schare
Lichte en zware gemeenschappen
Conclusie

7

9
9
9
11
11
12
12
13
13
13
14
17
17
20
22
24
25
25
25
25
26
27
28
30
31
31
32
34
35
36
36
37
38
40
41

5

4.

Comfort & challenge en vervolging
Inleiding

4.1

Troost en kruisdragen

4.2

Vervolging in de kerkgeschiedenis

4.3

Troost en lijden
Kruisdragen

De Vroege Kerk
De periode van Christendom
Postchristendom

Leren van de niet-westerse kerk
Inleiding op de niet-westerse kerk
Ervaringen van vervolging
Welvaartsevangelie

4.4

De ontwikkeling van een theologie van vervolging

4.5

Hoofdlijnen in een theologie van vervolging

4.6

De Lausanne Beweging
De World Evangelical Alliance
Bad Urach Consultatie

Inleiding
A. De relatie van God en mens
B. De relatie van kerk en wereld
C. Relaties binnen de gemeente
Evaluatie

Comfort & challenge en theologie van vervolging
Recapitulatie
Conclusie: een ander grondpatroon

5.

Evaluatie en integratie
Inleiding
In Christus zijn
Rechtvaardiging of participatie
Participatie en theosis
Nogmaals: rechtvaardiging of participatie
Martyrologische participatie
Opnieuw: therapeutische christendom
Conclusie

6.

Conclusies
Beantwoording onderzoeksvraag
Discussie
Aanbevelingen vervolgonderzoek

Literatuur

42
42
42
42
44
45
45
45
47
48
48
49
50
51
51
51
52
53
53
53
56
59
61
62
62
63
64
64
64
66
67
69
70
71
72
73
73
74
75

76

6

Voorwoord
Bijna dertig jaar geleden was ik als scholier op schoolreis in Berlijn. In de Nationalgalerie,
museum voor moderne kunst, trof ik een schilderij aan wat mij zeer intrigeerde, omdat ik er van
overtuigd was dat het op de kop hing. Ik vond het een gênante situatie, maar was beschroomd
om er iets van te zeggen en wist ook niet hoe je in het Duits ‘op de kop’ zegt. Ik herinner me de
naam van het schilderij: Kreuztragung.
Aan dit voorval moest ik denken toen ik bezig was met dit onderzoek. Als een voorstelling die we
ergens van hebben op de kop wordt gezet krijgen we een heel ander perspectief, misschien
raken we uitgedaagd, misschien bevestigd. Als we onze voorstelling van het kruis van Jezus
Christus zo op een andere manier bekijken, misschien wel op de kop zetten, wat zien we dan?
Misschien roept deze scriptie dat wel op. De theologie van de lijdende kerk geeft misschien wel
een heel ander perspectief op onze missionair-ecclesiologische discussies. Mij is dat wel
overkomen.
Met deze scriptie rond ik mijn master missionaire gemeente af. Dankbaar dat ik in de
gelegenheid was om deze studie te volgen. Want over Jezus Christus en zijn kruis en koninkrijk
raak je niet uitgeleerd. Er zijn steeds weer nieuwe perspectieven. En we moeten Hem steeds
opnieuw verstaan, juist in deze tijd. Misschien moeten we zelf wel op de kop.
Het was een voorrecht om deze studie te kunnen doen. Dank daarvoor ook aan Stefan Paas. Dank
aan Emma en aan Miriam, Esther en Thomas. Nu word ik weer gezellig, neem ik me voor.
Willem van der Deijl
P.S. Dankzij internet kon ik uitvinden dat het schilderij uit Berlijn Kreuztragung van de hand van
de schilder Georg Baselitz is. Hij hangt al zijn schilderijen op de kop.
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‘The church is more
focused on removing
pain from daily life.
But God is focusing
on how to remove
evil through sacrifice’
deelnemer aan een conferentie over theologie van vervolging
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1. Inleiding
Aanleiding en motivatie
Bevestigt het evangelie ons in ons bestaan, of daagt het ons uit tot verandering? Vinden mensen
in de kerk een laatste veilige vluchthaven in een onzekere wereld, of is de gemeente een
oefenplaats en een proefpolder? Het antwoord dat we geven op die vraag zegt iets over hoe we
de Bijbel verstaan, het zegt iets over onze cultuur en samenleving, en het zegt iets over hoe we
de missie van de kerk opvatten.
Deze vragen kunnen natuurlijk nooit met een simpel of-of worden beantwoord. De
werkelijkheid is complexer, het evangelie is rijker, en tijden veranderen. Op het moment dat de
verhouding tussen ‘bevestiging’ en ‘uitdaging’ echter wordt ervaren als spanningsvol, dan is er
sprake van een kerkelijk of theologisch probleem. Sommige schrijvers/theologen stellen dat de
troostende en bevestigende rol van geloof en kerk te groot is geworden in onze tijd en cultuur,
en daarom correctie behoeft. Als geloven wezenlijk te maken heeft met overgave, bekering en
transformatie, dan is dat juist in onze postchristelijke tijd aan de orde. Een kerk die christenen
en niet-christenen niet uitdaagt om het risicovolle van geloven te aanvaarden helpt hen niet om
hun bestemming te vinden. Maar die comfortzone, waar wel neerbuigend over wordt gesproken,
is die niet eigenlijk onmisbaar? Gaat het in de kerk uiteindelijk toch niet om onze enige troost? Is
dat misschien niet juist wat een missionaire kerk te bieden heeft aan mensen die opgejaagd,
vermoeid en belast zijn? Ik geloof dat het voor het verstaan van onze missie als kerk in deze
cultuur van groot belang is om deze twee aspecten van bevestiging en uitdaging theologisch te
doordenken.

Probleemstelling
Sinds de jaren 1960 wordt in de godsdienstsociologie het begrippenpaar comfort en challenge
gebruikt om het janusgezicht van godsdienst aan te geven. De comfort is de troostende,
bevestigende werking van de religie. Dat geldt niet enkel het individu, maar ook de bredere
samenleving. Godsdiensten blijken stabiliteit en continuïteit te verschaffen, ze bieden
zekerheid en houvast, zeker ook in moeilijke en instabiele tijden. Dit is de conserverende
werking van religie. Daartegenover staat de challenge, de uitdagende, de utopische functie van
religie. Ze roept op tot verandering, tot omkeer en vernieuwing van zowel individu als
samenleving. Beide functies zijn inherent aan religie.1
Comfort en challenge horen bij elkaar in de kerk, maar het lijkt er op dat de kerk zich steeds
meer gaat toeleggen op haar troostende, bevestigende rol. De godsdienstsociologen Dekker en
Stoffels schrijven dat door de marktwerking en door de sterke concentratie van de kerk op het
privé-leven van mensen de uitdagende, utopische functie verzwakt is geraakt.2
Leefstijlenonderzoek in Nederland liet zien dat een groot deel van de kerkelijke bevolking
bestaat uit de ‘traditionele burgerij’ die hecht aan de status quo en in de kerk vooral een
troostende en bevestigende spiritualiteit zoekt.3 Belangrijke thema’s in een spiritualiteit van
vertroosting zijn pastoraal-psychologische thema’s als acceptatie, genezing, groei, ontplooiing
van gaven, en overwinning op het kwaad. Er wordt gesproken over een ‘theologie van de
geborgenheid’ en over therapeutisch christendom. Het in stand houden van het veilige centrum
van de kerk, een vluchtheuvel in een onzekere wereld, is hier belangrijk. Juist een religieuze

Stoppels, S., Oefenruimte: Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen, Zoetermeer 2013, p.55.
Dekker, G. & H.C. Stoffels, Godsdienst en samenleving: Een introductie in de godsdienstsociologie, Kampen 2001, p. 129.
3 Vergelijk het leefstijlenonderzoek van: Motivaction, Kerk en trend PKN, Amsterdam, 2004, 102.
1
2
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overtuiging geeft een veilige identiteit aan individu en gemeenschap. Verandering bedreigt deze
identiteit.4
Tegenover dit accent op de troostende rol van de kerk is er steeds ook een tendens geweest om
de uitdagende functie van het geloof te accentueren. In eerdere discussies ging de aandacht dan
vooral uit naar de taak van de kerk om maatschappelijk onrecht aan de kaak te stellen. Troost
zou onrecht en ongelijkheid toedekken en een excuus zijn om niet naar politieke veranderingen
te streven; een kerk die troost biedt, werd geassocieerd met een kerk die de status quo bevestigt.
De relatie tussen kerk en cultuur is een thema waarover de visies zeer uiteenlopen. De tendens
is echter overwegend dat de hoop op verandering van de maatschappij is opgegeven – in elk
geval de hoop dat de kerk een christelijke samenleving kan vormen. Bij de uitdaging van het
geloof nu vooral wordt gedacht aan de persoonlijke uitdaging voor de christen in termen van
discipelschap en de navolging van Christus.5 Het gaat dan bijvoorbeeld om missionair
christen/kerk zijn en de uitdaging om uit de eigen comfort zone te komen.
De kerk heeft vanaf bijbelse tijden een dialectiek herkend in het evangelie: een inherente
spanning tussen genadeboodschap en de roep tot gehoorzaamheid en navolging. Het evangelie is
tegelijk veeleisend en bevrijdend. In de kerk het gaat steeds om tegelijk de priesterlijke
bediening van de genade en om de profetische roep tot levensvernieuwing, persoonlijk en
sociaal. In die dialectiek leeft de kerk, en in die spanning speelt zich in onze westerse
protestantse context een intensieve missionair-ecclesiologische conversatie af: Op welke manier
moeten comfort en challenge juist in onze situatie gestalte krijgen? Van missionair belang is de
vraag of enerzijds een nadruk op comfort een passende contextualisatie is in een
‘therapeutische’ cultuur, of dat dat juist een vorm van syncretisme is. Anderzijds geldt dezelfde
vraag voor een nadruk op challenge: Is dat een goede vorm van contextualisatie in een cultuur
van autonomie, authenticiteit en zelfverwerkelijking, of juist een vorm van syncretisme?
Hiermee is het spanningsveld van comfort en challenge voor de westerse kerk kort aangeduid. In
deze studie wordt echter nog een tweede context in ogenschouw genomen, namelijk die van de
vervolgde niet-westerse kerk. De reden hiervoor is allereerst dat deze context zo spiegelbeeldig
is aan de onze, dat verwacht mag worden dat juist de vraag wat voor christenen in die situatie de
betekenis is van comfort en van challenge heel anders beantwoord wordt. Door die
contrastwerking verwachten we meer theologisch reliëf te kunnen onderscheiden in de reflectie
op comfort en challenge, en daarmee meer zich te krijgen op hun betekenis in onze eigen situatie.
Overigens loopt de grens tussen niet-westerse en westerse kerken natuurlijk allang niet meer
tussen continenten. Door de aanwezigheid van migrantenkerken en Muslim background believers
in onze eigen samenleving kan de wereld van de vervolgde kerk ons opeens heel nabij komen.
Daarnaast kunnen ook gemarginaliseerde westerse christenen en kerken in de positie geraken
waarin comfort en challenge een heel andere betekenis krijgen.
Aanvullende belangrijke redenen om aandacht te geven aan de context van de vervolgde kerk
zijn dat vervolging en martelaarschap een centraal thema vormen in het bijbels getuigenis, in de
(vroege) kerkgeschiedenis en in de wereldwijde kerk vandaag. Het gegeven dat het zwaartepunt
van de christenheid is verschoven naar het Zuiden heeft belangrijke theologische implicaties.
Ajith Fernando, theoloog uit Sri Lanka, stelt bijvoorbeeld dat de westerse kerk van vandaag de
thema’s pijn en lijden onvoldoende heeft doordacht. Er is veel aandacht voor het vermijden en
ontvluchten van lijden, maar een theologie van het lijden ontbreekt. Die kan worden geleerd van
de kerk uit de Zuiden, stelt hij.6 Juist in de laatste tien jaar is er met name in evangelicale kring
wereldwijd een conversatie tot ontwikkeling gekomen die kan worden aangeduid als theologie

Nauta, R, Ik geloof het wel; godsdienstpsychologische studies over mens en religie, Assen, 1995. p. 9.
Vgl. bijvoorbeeld Stoppels, Oefenruimte, en Breen, M., Een cultuur van discipelschap, 2013.
6 Fernando, A., Vreugde vermengd met pijn, Vaassen, 2009.
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van lijden, vervolging en martelaarschap.7 Die conversatie willen we analyseren met het oog op
onze vraagstelling.
Als verantwoording voor de keuze van de begrippen comfort en challenge uit het domein van de
sociologie als belangrijkste concepten in deze studie kunnen we het volgende aandragen:
1. Zoals aangegeven spelen deze concepten een rol in ecclesiologische discussies. Daarbij
wordt duidelijk dat ze verwijzen naar theologische thema’s. Juist naar de betekenis van die
thema’s zijn we op zoek. De termen comfort en challenge zijn daarbij slechts instrumenteel.
2. ‘Comfort’ is een toonaangevende verklaring van godsdienstigheid: Dat de behoefte aan
troost mensen religieus maakt, is een diepgewortelde overtuiging in onze cultuur die
sociaalwetenschappelijk wordt onderbouwd. Sociaalwetenschappelijke benaderingen van
religie verdringen de religie als de belangrijkste betekenisgever van de sociale wereld.8 Niet
de natuurwetenschap maar de sociale wetenschap vormt de grootste missionaire uitdaging
voor christenen vandaag. ‘Comfort’ is misschien wel het eigentijdse equivalent van ‘evolutie’
als geloofsprobleem.
3. Zoals aangegeven lenen juist deze begrippen zich als instrument om de theologie van
vervolging te analyseren en te vergelijken met de ecclesiologische vragen uit onze eigen
context. We hebben reden om te denken dat comfort en challenge een heel andere betekenis
kunnen hebben in de context van vervolging.

Onderzoeksdoelen
Het handelingsdoel van deze studie is dat christenen in Nederland hun begrip van de
bevestigende en de uitdagende aspecten van het evangelie beter theologisch leren te evalueren
en hun wijze van geloven en leven daarop afstemmen.
Het doel van het onderzoek is beschrijvend, evaluerend en strategisch.
Ik wil beschrijven:
* op welke manier comfort en challenge in de godsdienstsociologie functioneren als
verklaringsmodellen voor religiositeit;
* op welke manier comfort en challenge in de ecclesiologie functioneren om de situatie van de
kerk en geloof te analyseren;
* en ik wil de recent ontwikkelde evangelicale theologie van lijden en vervolging beschrijven.
Ik wil evalueren:
* wat een theologische duiding kan zijn van comfort, challenge en hun onderlinge relatie met het
oog op onze context;
* welk licht de evangelicale theologie van lijden en vervolging werpt op de theologische
betekenis van comfort, challenge en hun onderlinge relatie in onze context.
Strategisch hoop ik conclusies te kunnen trekken waardoor christenen in de Nederlandse
context met meer inzicht kunnen handelen als leden van Christus’ kerk.

Onderzoeksvragen en methode
De hoofdvraag luidt:
Op welke manier kunnen enerzijds de sociaalwetenschappelijke begrippen comfort en challenge
en anderzijds de inzichten van de lijdende en vervolgde kerk
dienen om de huidige missionair-ecclesiologische discussie over de kerk in het westen
te verhelderen en verder te brengen?
Als we in deze studie kortweg spreken over de theologie van vervolging wordt deze conversatie daarmee aangeduid,
zonder te willen suggereren dat buiten deze stroming en periode geen theologische bezinning op vervolging heeft
plaatsgehad.
8 Paas, S., ‘Alles wordt vloeibaar’, Wapenveld 63:1 (2013), 2-10.
7
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Vier deelvragen luiden:
 Wat is de sociaalwetenschappelijke functie van de begrippen comfort en challenge in het
verklaren van godsdienstige overtuigingen en praktijken?
 Wat is de ecclesiologische relevantie van de begrippen comfort en challenge voor
westerse protestantse kerken van dit moment?
 Welk licht werpt evangelicale theologische bezinning op vervolging en lijden in de nietwesterse kerk op de begrippen comfort en challenge?
 Hoe kan de genoemde tweeledige bezinning op comfort en challenge (in westerse en in
niet-westerse context) theologisch aan elkaar gerelateerd worden?
Alle deelvragen zullen worden beantwoord door middel van literatuuronderzoek. Daarvoor
worden verscheidene literatuurgebieden onderzocht: godsdienstsociologisch, ecclesiologisch, en
het terrein van de evangelicale theologie van vervolging. Voor de laatste deelvraag wordt ook
systematisch-theologische literatuur bestudeerd.
We hebben ervoor gekozen om de termen comfort en challenge in deze studie onvertaald te
laten. Te eerst omdat het vaktermen zijn die gewoonlijk onvertaald worden aangehaald. Ten
tweede omdat het doel van deze studie juist is om de (theologische) relevantie te onderzoeken
van deze termen door ze in gesprek te brengen met theologische noties. We willen ruimte laten
voor het ontdekken van verschillende betekenislagen van deze concepten.

Relevantie
a. theoretische relevantie: Expliciet verschijnen de termen comfort en challenge niet zo heel vaak
in ecclesiologische discussies, maar wel zijn er tal van thematieken in de ecclesiologie die met
behulp van deze begrippen geordend en verhelderd kunnen worden impliciet is de thematiek
voortdurend aanwezig. Door deze termen tot onderwerp van studie te maken verwachten we
meer conceptuele helderheid te scheppen. Door de kennismaking met het buitenperspectief van
de theologie van vervolging verwachten we scherper theologisch reliëf te kunnen creëren met
betrekking tot comfort en challenge. Daarmee hopen we een bijdrage te leveren aan de
ecclesiologische discussie.
b. praktische relevantie: De aandacht voor ecclesiologische vragen is groot, enerzijds omdat de
verwarring groot is welke kant het op moet met de kerk, en anderzijds omdat er bij veel
christenen een hernieuwde concentratie is op de betekenis van gemeente-zijn. Veel van deze
vragen hebben te maken met comfort en challenge. Helder begrip hiervan, mede dankzij lessen
die geleerd worden van de vervolgde kerk, kan van grote waarde zijn voor de manier waarop
christenen samen kerk zijn.

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk willen we de godsdienstsociologische betekenis van comfort en
challenge onderzoeken. De vraag staat centraal hoe comfort en challenge een rol spelen in
theorieën die godsdienstigheid verklaren. Bovendien onderzoeken we hoe privatisering van
godsdienst gerelateerd is aan comfort.
In hoofdstuk 3 gaat het om de ecclesiologische relevantie van de begrippen comfort en challenge:
moet de kerk de lat hoog leggen of juist niet? Of is er legitimatie voor differentiatie tussen
christenen? We gaan op zoek naar variaties op het woordpaar comfort en challenge die minder
sociologisch en meer theologisch van aard zijn.
Hoofdstuk 4 begint met de vraag naar de betekenis van lijden en kruisdragen in het Nieuwe
Testament. Vervolgens wordt de relevantie aangetoond van de theologie van vervolging. We
analyseren de theologie van vervolging aan de hand van het patroon van comfort en challenge.
Hoofdstuk 5 probeert de voorgaande twee hoofdstukken aan elkaar te relateren door de
verschillende patronen die zijn ontstaan theologisch te interpreteren.
We sluiten af met conclusies en aanbevelingen.
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2. Godsdienstsociologische betekenis
2.1 Comfort & Challenge als verklarend model
Functies van godsdienst
Sociologen onderscheiden verschillende functies van godsdienst, de effecten van geloof op het
leven en samenleven van de mensen. Het gaat om functies zowel voor individuele mensen als
voor de samenleving als geheel.9
Als functie voor het individu wordt in de eerste plaats de compensatiethese genoemd: mensen
vinden in de godsdienst compensatie voor datgene wat zij in hun leven en samenleven missen:
troost en bevestiging.
Een tweede functie voor individuen is zingeving. Godsdienst helpt mensen bij hun zingeving en
ordening van het leven; godsdienst verschaft zin en identiteit, geeft mensen antwoord op de
vraag wie ze zijn en waarvoor ze leven. Daarnaast heeft godsdienst ook belangrijke functies voor
de samenleving als geheel. Godsdienst kan de bestaande samenleving integreren, stabiliseren,
sacraliseren en legitimeren, maar ze kan ook leiden tot verzet tegen de bestaande orde en
inspireren tot verandering van die orde. Godsdiensten blijken stabiliteit en continuïteit te
verschaffen, ze bieden zekerheid en houvast, zeker ook in moeilijke en instabiele tijden. Het gaat
hier om de conserverende werking van religie. En godsdiensten roepen op tot verandering, tot
omkeer en vernieuwing van zowel individu als samenleving. Sociologen spreken dus op
uiteenlopende wijze over die effecten van geloof op het samenleven van mensen, en daarbij
kunnen ook waardeoordelen over de samenleving een rol spelen: Wat de een ziet als negatieve
legitimering van de status quo beschrijft de ander positief als de stabiliserende werking van
godsdienst. Wat geldt voor godsdienst in het algemeen kan ook specifiek op het christelijk geloof
worden toegepast. Godsdienstsocioloog Gerard Dekker geeft aan dat onderzoek laat zien dat
christenen in Nederland over het algemeen in cultureel opzicht conservatief zijn. Vanouds liet de
christelijke godsdienst zich in Nederland vooral kennen als een kracht die orde en hiërarchie,
continuïteit en traditie bevordert. Onderzoekers schreven in de jaren 1980 dat de christelijke
religie het Nederlandse verleden vertegenwoordigt en een rem is op toekomstige
ontwikkelingen. Tegelijk is ook aanwijsbaar dat christenen kritisch en veranderend optreden in
de samenleving. Soms gaat er zelfs een revolutionaire werking van het christelijk geloof uit op
het leven en samenleven van mensen. Er is in de godsdienstsociologische literatuur dan ook veel
aandacht geschonken aan de relatie tussen godsdienst en sociale verandering.
De conclusie moet na het voorgaande dus wel zijn dat godsdienst niet per definitie in één
bepaalde richting werkt, in een stabiliserende of veranderende richting. Het geloof kan zowel
troostend en bevestigend als uitdagend en utopisch zijn: zowel comfort als challenge. Dat geldt
zowel voor het individu als voor de bredere samenleving. Dekker haalt de historicus Lewy aan,
die na een uitgebreide studie naar de rol van godsdienst in de loop van de eeuwen zegt dat
godsdienst een Janus-gezicht heeft, zo genoemd naar de godheid met twee gezichten. Dekker
stelt daarom: godsdienst bepaalt niet de koers, maar wel de diepgang; ze versterkt de in de
samenleving aanwezige tendensen, zowel die tot instandhouding en die tot verandering van de
samenleving.10

Dekker & Stoffels, Godsdienst , 77-85.
Dekker, Gerard, Zodat de wereld verandert, over de toekomst van de kerk, Baarn, 2001, 96, 103.
10 Dekker & Stoffels, Godsdienst, 77, en Dekker: Zodat de wereld, 104.
9
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Deprivatie-compensatietheoriën van godsdienst
Hoewel godsdienst dus zowel een troostende als een uitdagende functie kan hebben, vinden we
in de sociale wetenschappen een grote nadruk op comfort als verklaring van godsdienstige
betrokkenheid. Een vroege exponent van deze benadering was Marx, voor wie godsdienst een
vals troostmiddel was, opium van het volk. Marx en anderen zien als uitwerking van de
compensatie die mensen zoeken in godsdienst dat sociale veranderingen worden
tegengehouden. De sociologische deprivatie-compensatie theorie van godsdienstige
betrokkenheid wordt uitgedrukt in de gedachte, dat hoe groter iemands teleurstelling is in dit
leven, hoe groter zijn geloof in het volgende leven. Het bestaan van doelen voorbij dit leven
compenseert mensen voor de frustraties die ze onvermijdelijk lijden in het nastreven van sociaal
verworven en sociaal gewaardeerde doelen. De basisveronderstelling is dat mensen die
tekortkomingen ervaren (door armoede, eenzaamheid, ziekte, sociale uitsluiting, etc.) een
grotere kans hebben om godsdienstig te zijn. In de jaren 1960 verscheen een klassiek geworden
studie waarin deze zogenaamde Comfort Hypothesis werd onderbouwd.11 Toen Glock zijn
compensatiethese publiceerde deed hij dat niet in godsdienstkritische zin zoals onder meer
Freud en Marx eerder deden, maar in overeenstemming met een lange christelijke traditie,
waarin het evangelie wordt gezien als bron van troost.12 De verklaring van het voortbestaan van
denominaties die Glock eerst op theoretische gronden vooropstelde, heeft hij samen met Ringer
en Babbie empirisch willen onderbouwen in een studie over de Protestant Episcopalian Church.
De hypothese was dat gemeenteleden die in hun dagelijks leven in de maatschappij het minste
bevrediging en vervulling ervaren zich tot de kerk richten om daar troost te vinden en
vervangende beloningen. Uit de studie bleek inderdaad dat hoe groter de sociale deprivatie is,
des te sterker de leden geïntegreerd zijn in hun denominatie: de rituele, organisationele en
intellectuele integratie vertonen afzonderlijk en samengenomen dit patroon. Alleenstaande,
kinderloze, oude, vrouwelijke gemeenteleden uit de arbeidersklasse (om alle factoren te
cumuleren) waren driemaal zoveel bij de kerk betrokken als jonge, getrouwde vaders uit de
betere sociale klassen. Terwijl kerkelijke leiders vaak geloven dat een belangrijke functie van de
kerk is om het maatschappelijke gedrag van haar leden te beïnvloeden, wees deze studie juist op
de behoefte aan troost en bevestiging bij degenen die een tekort aan vervulling ervaren in de
samenleving.
De voorbeelden van comfort-verklaringen van godsdienstigheid zijn legio. Lijden, onzekerheid
en gebrek, hetzij in objectieve of in subjectieve zin, versterken religieuze gevoelens, zo wordt
verondersteld. Comfort-theorieën van godsdienst maken gewoonlijk een of meer van de
volgende veronderstellingen:
 Mensen worden aangetrokken door godsdienstige concepten waarvan ze geloven dat die
hun negatieve emotionele toestand verlicht. Het is niet nodig dat de concepten werkelijk
effect hebben op hun emoties.
 Godsdienstige overtuigingen geven mensen een goed gevoel, maar er is geen meetbare
verbetering afgezien van een subjectieve, zelfverklaarde verandering.
 Godsdienstige overtuigingen verlichten werkelijk een negatieve gemoedsgesteldheid op
een objectieve, meetbare wijze.13
Een voorbeeld is een bevolkingsonderzoek in Nieuw-Zeeland, waarbij tussen de twee metingen
van 2009 en 2011 de aardbeving in Christchurch plaatsvond. In overeenstemming met de
comfort-hypothese bleek onder de getroffenen van de aardbeving het religieus geloof te zijn

Glock, C. Y e.a., To Comfort and to Challenge: A Dilemma of the Contemporary Church, Berkeley/Los Angeles, 1967,
107-8.
12 Laermans, R. (Red.), Godsdienst en Kerk in een geseculariseerde samenleving: een keuze uit het werk van Karel
Dobbelaere, Leuven, 1998. 7-10.
13 Swan, T., ‘Comfort Theories of Religion’, http://hubpages.com/hub/Comfort-Theories-of-Religion
[13-3-2014]
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toegenomen, terwijl het elders afnam. Dit is een eerste demonstratie op bevolkingsniveau dat
niet-gelovige mensen zich tot godsdienst keren in tijden van crisis.14
Omgekeerd leiden veiligheid en welvaart juist tot afname van godsdienstige betrokkenheid. Er is
een aantoonbaar verband tussen de sociale zekerheidsuitgaven en de mate waarin mensen
aangeven dat ze troost vinden in godsdienst. Mensen die leven in een land met hoge
overheidsuitgaven voor een sociaal vangnet zijn minder geneigd om hun troost te zoeken in
godsdienst, misschien omdat ze erop vertrouwen dat de staat er is om ze te helpen in tijden van
crisis.15 Een vergelijkbaar soort verklaring voor godsdienstigheid wordt gevonden in een studie
waarin een verklarende factor wordt gevonden in de mate van inkomensongelijkheid in een
samenleving. Een grotere economische ongelijkheid gaat samen met een toename van
godsdienstigheid bij zowel rijk als arm. De verklaring zou kunnen zijn dat armen troost en
compensatie zoeken in godsdienst, maar dat rijken in godsdienst een middel voor sociale
controle vinden: opium van het volk, zoals Marx al stelde.16 Die laatste term wordt zelfs bijna
letterlijk toegepast in onderzoek waaruit blijkt dat religieuze gedragingen zoals gebed en
kerkbezoek fysiologische effecten hebben. Rituelen kunnen de bloeddruk verminderen en
kunnen zo als antistress mechanisme werken. Stress management wordt zo opgevoerd als
functie van godsdienst.17
Beit-Hallahmi en Argyle18 merken op dat in uiteenlopende gedaantes feitelijk alle seculiere
verklaringen van godsdienstigheid gebaseerd zijn op het begrip tekortkoming (deprivatie),
omdat ze allemaal uitgaan van de aanwezigheid van onbevredigde behoeften. Alle
psychologische verklaringen van godsdienst gaan uit van een gebrek, een frustratie van
menselijk behoeften of menselijk functioneren. Deprivatie lijkt te gelden als de algemene
verklaring voor het bestaan van godsdienst.19 Dezelfde schrijvers voegen daar echter de
opmerking aan toe dat de meeste menselijke gedragingen, individueel zowel als sociaal, in de
sociale wetenschappen (zowel sociologie als psychologie) worden gerelateerd aan een
tekortkomen of tekortschieten. Godsdienst vormt daarin geen uitzondering.20
Hoewel Dekker dus met instemming spreekt over de januskop van godsdienst, valt op te merken
dat troost en compensatie in de sociale wetenschappen gezien worden als de belangrijkste
functies van godsdienst. Theorieën van uitdaging zijn moeilijk te vinden Dit wijst niet alleen op
het gangbare verklaringsmodel van de sociale wetenschap, maar ook op het filosofische
paradigma waarin godsdienst ter sprake komt. Het kader waarin Marx, Nietzsche en Freud over
godsdienst spraken was als een schuilhaven voor de zwakken. Het is gemeengoed geworden in
onze cultuur dat godsdienstig geloof wordt omarmd door hen die niet in staat zijn om met kracht
in het leven te staan. De gedachte dat ‘normale’ mensen die krukken niet nodig hebben om te
kunnen lopen wordt wetenschappelijk misschien niet meer zo breed gedragen, maar is nog wel
populair.21
Sibley CG & J. Bulbulia, ‘Faith after an Earthquake: A Longitudinal Study of Religion and Perceived Health before and
after the 2011 Christchurch New Zealand Earthquake’. PLoS ONE 7 (2012), e49648.
15 Gill, A. & E. Lundsgaarde, ‘State Welfare Spending and Religiosity: A Cross-National Analysis’, Rationality and Society
16:4 (2004), 399—436.
16 Solt, F e.a., ‘Economic Inequality, Relative Power, and Religiosity’, Social Science Quarterly 92:2 (June 2011), 447–
465.
17 Paul-Labrador, M. D. e.a.,. ‘Effects of a randomized controlled trial of transcendental meditation on components of
the metabolic syndrome in subjects with coronary heart disease’. Archives of Internal Medicine, 166 (2006) 12181224.
18 Beit-Hallahmi, B. & Argyle, M. The Psychology of Religious Behaviour, Belief and Experience. New York, 1997, 27-31.
19 Glock onderscheidt hierbij vijf soorten deprivatie die kunnen leiden tot religieuze reacties: economisch, sociaal,
organismisch (ziekte, handicaps), ethisch en psychisch.
20 Een uitzondering vormt de zogenaamde humanistische school, met namen als Maslov en Rogers; theorieën van
zelfverwerkelijking veronderstellen dat mensen positief gemotiveerd worden door groei en verwerkelijking in
tegenstelling tot behoeften die voortkomen uit tekort, maar deprivatie-theorieën zijn dominant gebleven, ondanks het
verwijt dat ze een cirkelredenering volgen.
21 Veel sociaalwetenschappelijk onderzoek is vandaag minder antireligieus dan enkele decennia geleden, stelt Paas, in:
Vloeibaar.
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Charles Taylor heeft dit paradigma als reductionistisch aan de kaak gesteld in A Secular Age22: De
these in de moderniteit dat de wetenschap onvermijdelijk leidt tot secularisme, tot het uitsluiten
van de mogelijkheid van het transcendente, is voor Taylor niet-vanzelfsprekend, onbewezen en
bevooroordeeld. Dat de wetenschap heeft bewezen dat God niet bestaat is onzin. Maar het is
vanuit dit gesloten immanent frame dat godsdienst en spiritualiteit worden beoordeeld als
pogingen om in illusies te blijven geloven en om de realiteit niet onder ogen te zien. Als kinderen
hebben we behoefte aan de troostende illusie omgeven te zijn door liefde en zorg –godsdienst
komt voort uit een kinderlijk gebrek aan moed - maar als we opgroeien moeten we de
werkelijkheid onder ogen zien. Het beeld van de ongelovige die de moed heeft om zich
gemakkelijke troost te ontzeggen en om de harde werkelijkheid tegemoet te treden heeft in onze
cultuur grote aantrekkingskracht. De bekering tot ongeloof gaat gepaard met nostalgie en
verdriet om het verlies van een kinderlijke maar mooie wereld, maar het appelleert aan een diep
verlangen in onze cultuur om volwassen, moedig en authentiek te zijn. Godsdienst is voor
kinderen, en ouders verwachten dat hun kinderen godsdienstige gevoelens achter zich laten als
ze opgroeien. Opgroeien betekent afscheid nemen van Sinterklaas en van God. Om dezelfde
reden worden veel volwassenen niet aangetrokken door serieus godsgeloof, ook al willen ze
misschien wel wat experimenteren met spiritualiteit.23 In termen van comfort en challenge is het
zo dat comfort wordt gevonden in een kinderlijk geloof, maar dat het de challenge is om op te
groeien, en om boven de pijn van het verlies uit de stijgen en in volwassenheid jezelf te
overwinnen.
We signaleerden in deze paragraaf dus enerzijds een algemene westerse godsdienstkritiek,
waarin godsdienstigheid met kinderlijkheid wordt geassocieerd, en anderzijds een veelheid aan
wetenschappelijke deprivatie-compensatie-theorieën van godsdienst, waarin vooral de
troostende en bevestigende functie van godsdienst wordt benadrukt. Beide verschijnselen
leiden op hun eigen wijze tot de zienswijze dat comfort wordt een zeer belangrijke verklaring is
van godsdienstigheid.

22
23

Taylor, C., A Secular Age, Harvard University Press, 2007. 556-566.
Paas, S, ‘The Crisis of Mission in Europe: Is There a Way Out?’ Scandinavian Evangelical e-Journal 3 (2012): 16-51.
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2.2 Privatisering van het christelijk geloof
Privatisering, individualisering en comfort

De verhouding van comfort en challenge in godsdienst en kerk is niet onveranderlijk. Dat heeft
voor een belangrijk deel te maken met de gedaanteverandering die godsdienst lijkt te ondergaan
in onze samenleving. Deel van die gedaanteverandering is de de-institutionalisering van
godsdienstigheid, een ook in andere domeinen van de samenleving veelvuldig herkend proces.
De Duitse socioloog Luckmann bracht in 1967 de these naar voren dat religie in toenemende
mate wordt geprivatiseerd en dus aan sociale en publieke relevantie inboet en daarmee
‘onzichtbaar’ wordt.24 Gerard Dekker neemt deze analyse over en spreekt over de dubbele
ontwikkeling van privatisering en vertrossing. Ontwikkelingen in kerk en geloof in onze
samenleving hebben in de analyse van Dekker geleid tot vertrossing en privatisering van
godsdienst.25 Met vertrossing doelt hij op het verschijnsel dat de godsdienst niet alleen op steeds
minder terreinen en aspecten van het leven betrekking heeft, maar godsdienst is ook minder
kritisch met betrekking tot dat leven. Ze betekent dus minder voor het leven en samenleven van
de mensen. Daarnaast is sprake van privatisering. Mensen leven in een samenleving die in
toenemende mate complex, gerationaliseerd en in hun beleving abstract wordt: ze hebben er
geen inzicht in en hebben er ook geen greep op. De samenleving wordt ervaren als een gegeven
en veelszins ook als een vreemde grootheid. Dit leidt tot privatisering: mensen maken in hun
beleving een onderscheid tussen de publieke en de private wereld. Ze trekken zich terug in hun
kleine, overzichtelijke privéwereld, waar ze greep op hebben en zin aan ontlenen. Zo vindt ook
privatisering van het geloof plaats: De godsdienst trekt zich als het ware met de mensen terug
uit het publieke leven en heeft alleen nog met het privéleven van mensen van doen.26
Het gevolg is dat de kerk zich steeds meer gaat toeleggen op haar troostende, bevestigende rol.
Door de marktwerking en door de sterke concentratie van de kerk op het privéleven van mensen
is de uitdagende, utopische functie verzwakt is geraakt, die enkele decennia geleden nog veel
meer aandacht kreeg in de kerk. Belangrijke thema’s die vandaag nadruk kregen vanuit een
spiritualiteit van vertroosting zijn individuele pastoraal-psychologische thema’s als acceptatie,
genezing, groei, en ontplooiing van gaven. Zowel binnen als buiten de kerken is ruimte voor
vormen van zingeving en spiritualiteit die volgens Dekker te kenmerken zijn als een
weeldeartikel, passend in een samenleving die gekenmerkt wordt door behoeftebevrediging
voor zeer velen. Deze spiritualiteit is sterk gericht op het eigen individu, de eigen zelfbevestiging
en zelfontplooiing. Volgens Dekker gaat er weinig invloed van uit op de wereld.27
Bovenstaande werd bevestigd in het leefstijlenonderzoek dat in 2004 werd uitgevoerd naar de
sociale milieus binnen de pasgevormde Protestantse Kerk in Nederland. Hieruit bleek dat een
groot deel van de kerkelijke bevolking bestaat uit de ‘traditionele burgerij’ die in de kerk vooral
een troostende en bevestigende spiritualiteit zoekt. Ze wordt omschreven als ‘de moralistische,
plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële
bezittingen’. Het veranderingspotentieel binnen deze groep is in de regel niet heel groot. Ook
onder de groep van de ‘moderne burgerij’ bestaat er een groot verlangen naar zekerheid en
tradities in een tijd die voor hen vaak te snel lijkt te gaan. Het advies van het onderzoeksbureau
luidt hier: ‘Het geloof kan voor deze groep worden aangereikt als een steun in de rug, iets dat
helpt om de dagelijkse problemen de baas te kunnen en succesvol en gelukkig te zijn in het
leven.’28

WRR, Geloven in het publieke domein, Amsterdam, 2006, 33.
Deze privatiseringsthese die we hier volgen wordt wel aangevochten. Er zijn aanwijzingen dat bij vermindering van
religiositeit het publieke belang van religie juist toeneemt. Zie: Achterberg, P. e.a., ‘Dialectiek van secularisering’,
Sociologie 5 (2009), 324-342.
26 Dekker, Zodat de wereld, 27, 49.
27 Dekker, G.: ‘Spiritualiteit is helaas een weeldeartikel geworden’, Dagblad Trouw, 29 oktober 2007.
28 Motivaction, Kerk, 102.
24
25

17

Niet alleen is er sprake van privatisering van het geloof, maar ook van individualisering.
Spiritualiteit is zeker niet verdwenen uit de samenleving, er ontstaan zelfs vele nieuwe vormen
van sacralisering en religionisering, maar hierbij gaat het gewoonlijk om praktijken, gevoelens
en woorden van individuen; religie heeft de neiging meer geïndividualiseerd te worden.29 Hierbij
gaat het om twee verschillende verschijnselen, die met elkaar verweven zijn. Ten eerste gaat het
om de organisatievorm van religie. Sake Stoppels schrijft: ‘Tegenwoordig gaat het ‘ík’ vooraf aan
het ‘wij’. We denken niet meer primair vanuit collectieven, maar vanuit het individuele bestaan.’
Daarbij refereert hij aan het begrip ‘soloreligieus’, dat door Jan Oegema in 2005 via Dagblad
Trouw werd gelanceerd. De soloreligieus, dat is de mens die wel degelijk religieus en spiritueel
georiënteerd is, maar daarvoor de duurzame verbondenheid aan een gemeenschap niet nodig
heeft. Boeken, het internet en af en toe een retraite of een kloosterweekend zijn genoeg.
Tijdelijke, lichte gemeenschappen zijn voldoende, verdergaande en meer verplichtende vormen
van geloofsgemeenschap worden al gauw als te bedreigend ervaren.30
Het tweede verschijnsel kan worden aangeduid met de term zelfspiritualiteit, in het Nederlands
geïntroduceerd door het SCP.31 Hierbij gaat het niet om de vraag of godsdienst alleen of samen
wordt beleefd, maar of de focus van religiositeit ligt bij het zelf of bij de Ander. Zelfspiritualiteit –
de overtuiging dat de zin van het leven ligt in de ontdekking van je ware ik, je authentieke zelf –
lijkt een kernelement van veel hedendaagse spirituele belangstelling. De mening dat je de zin
van het leven moet vinden in je unieke innerlijke ervaring en het ontwikkelen van je eigen
vermogens is wijdverbreid. Zij kan moeilijk anders geïnterpreteerd worden dan als een sterk
individualistische interpretatie van waar het in het leven om gaat en als in hoge mate een
weerspiegeling van wat auteur Paul Heelas ‘self-spirituality’ noemt en ziet als de lingua franca
van new age. Bijna negen op de tien Nederlanders is het op zijn minst enigszins, meer dan vier
op de tien zelfs in hoge mate eens met de genoemde stelling. Regelmatige kerkgangers
gebruiken deels dezelfde terminologie, maar onderscheiden zich wel in de betekenis die ze
daaraan geven. Overigens geldt ook voor hen, dat de individualisering en subjectivering van het
geloof ertoe leidt dat wát er geloofd wordt steeds meer een zaak is van eigen selectieve keuze.
De meeste steun krijgen de optimistische kanten van het geloof, veel minder geldt dit voor de
pessimistische kanten. Onderzoeker Joep de Hart schreef al in een eerder rapport van het SCP:
‘Volgens Robbert E. Warner zijn de lange schaduwen die Augustinus wierp over de WestEuropese religie (onontkoombare zondigheid van de mens, verlossing uitsluitend via Gods
genade en nimmer buiten de kerk, overgave aan God als enige ware bron van zielenrust en
vrijheid) opzijgeschoven door de nieuwe dageraad van de zelfspiritualiteit.’32
Waar soloreligiositeit betekent dat geloof zich aanpast aan een geprivatiseerde en
geïndividualiseerde cultuur, geeft het verschijnsel zelfspiritualiteit aan dat religie zelf van aard is
veranderd. Herman Vuijsje beweerde in dat verband dat God definitief dood is, ook waar religie
in de westerse samenleving lijkt te leven of te herleven.33 Ook verreweg de meeste religieuze
mensen geloven immers niet langer dat een verheven, transcendente God, bekleed met een
allesbepalende macht hun leven bepaalt. Ook zij zijn doorgaans niet uit op onderwerping aan
Gods absolute en soevereine wil. God – of tegenwoordig steeds vaker: het onpersoonlijk
goddelijke – is voor hen een aantrekkelijk idee omdat het hun een gevoel van geborgenheid en
veiligheid geeft. Ook anderen signaleren dat religie voor hedendaagse mensen geen
onderwerping meer aan God betekent, maar beleefd wordt als een persoonlijke levensstijl en
een zelf vormgegeven identiteit. Deze visie is op theoretisch niveau ontwikkeld door de Franse
historisch socioloog Marcel Gauchet.34 Gauchet speekt over een Copernicaanse omwenteling, een
Borgman, E. en A. van Harskamp, ‘Tussen secularisering en hernieuwde sacralisering’, in: Borg, M. ter e.a. (eds),
Handboek religie in Nederland, 2008, 14-25.
30 Stoppels, S., Inleiding studiedag ‘Oefening baart kerk’, Zeist, 14 februari 2014.
31 Hart, J. de, Geloven binnen en buiten verband, Sociaal en Cultureel Planbureau 2014-10, 101 e.v.
32 Hart, J. de, Maak het nieuw!, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011-34, 34.
33 Aangehaald in Borgman, Secularisering, 20 e.v.
34 Gauchet, M. Religie in de democratie. Het traject van de laïciteit. Amsterdam, 2006.
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plaatsverwisseling van middelpunt en periferie: Niet langer is goed leven gelijk aan het dienen
van God, maar het beeld van God staat ten dienste van leven wat men als goed wil beleven.
Nieuwe vormen van religiositeit hebben de gerichtheid op God ingeruild voor een gerichtheid op
het zelf. De grond voor een kennelijk hernieuwde belangstelling voor religie en spiritualiteit is
juist dat de oude religie, een religie die samenleving en individu ondersteunde, aan het
verdwijnen is. Op basis hiervan zijn gelovigen weer naar religie gaan zoeken, of beter gezegd: in
eerste instantie naar zichzelf, en bij deze zoektocht pakken ze (soms) religieuze en spirituele
elementen op.35

Therapeutisch christendom

Onder invloed van de beschreven ontwikkelingen is niet alleen de beleving maar ook de
impliciete theologie van de kerk in onze cultuur gewijzigd. Gesproken wordt van een
therapeutisering van de het geloof, zoals uitgedrukt in het volgende citaat:
There is the beginning of a shift from a Protestant ethos of salvation through self-denial toward a
therapeutic ethos stressing self-realization in this world – an ethos characterized by an almost
obsessive concern with psychic and physical health…In earlier times and other places, the quest
for health had occurred within within larger communal, ethical or religious frameworks of
meaning. By the late nineteenth century these frameworks were eroding. The quest for health has
become an entirely secular and self-referential project…36

De postmoderne cultuur wordt gekenmerkt door het zoeken naar het ‘zelf’, in reactie op de
depersonalisatie en fragmentatie van de mens in het modernisme. Therapie en healing zijn de
sleutelmetaforen en nemen de plaats in van concepten als zonde en verlossing. Mensen zijn
daarbij geen rebellen tegen God maar slachtoffers van de samenleving, of van kwade machten.
Wat ze nodig hebben is gezondheid, vooral gedefinieerd in termen van gevoelens – niet een
objectieve verzoening met God. Het heil wordt gedefinieerd in termen van onvoorwaardelijke
acceptatie, bevrijding en zelfverwerkelijking in dit leven. Ook binnen de kerken hebben
psychologie en counseling als meer wetenschappelijke benadering van het menselijke probleem
vaak de plaats ingenomen van het soms als politiek incorrect ervaren spreken over zonde en
oordeel.37
De psychotherapeutische gerichtheid die opkwam in de eerste helft van de twintigste eeuw
ontwikkelde zich in de autonome rationaliteit, zelfbeschikking en zelfverwerkelijking van onze
therapeutische cultuur. De socioloog Phillip Rieff beschreef de implicaties van deze
ontwikkelingen in zijn inmiddels klassieke The Triumph of the Therapeutic (1966).38 Hij
beschreef hierin het proces waarbij de traditionele idee van de oppermacht van God vervangen
was door de prominentie van een persoonlijk gevoel van welbevinden. Het belangrijkste is dat
we ons goed voelen, ook als dat ten koste moet gaan van andere waarden of ethiek. Het
overheersende motief is dat we ons OK voelen, en vervolgens kunnen we daarin een passende
spiritualiteit zoals de christelijke inpassen, vooropgezet dat die niet ons gevoel van welbevinden
verstoort. Rieffs kritiek op deze therapeutisering is dat hiermee morele standaarden zijn
ingewisseld voor de steeds groeiende geluksverwachtingen. Het is bijvoorbeeld in de geest van
de prominente psychotherapeut Jung dat wanneer de mythen van Jezus en orthodoxie niet
bijdragen aan ons gevoel van welbevinden en zij ons niet bevrijden van negatieve emoties en
relaties, we ons daarvan moeten ontdoen.

Borgman, Secularisering, 22,23.
Fox, R. & T.J. Lears (eds), The Culture of Consumption, New York, 1983.
37 Hiebert, P., ‘Transforming Worldviews’, Mission Focus, Annual Review, 10 (2002).
38 Rieff, P., The Triumph of the Therapeutic: Uses of Faith after Freud, New York, 1966, aangehaald in: Meador, K. G. & S.
C. Henson: ‘Growing Old in a Therapeutic Culture’, in: Hauerwas, S. (ed.), Growing Old in Christ, Grand Rapids, 2003.
p.89 e.v.
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In het verlengde van Rieffs analyse publiceerden Christian Smith en Melinda Denton in 2005 een
studie waarin ze de stelling verdedigden dat de dominante religie onder Amerikaanse jongeren
kan worden omschreven als moralistic therapeutic deism (MTD).39 Ze stelden dat deze
geloofshouding, die gevonden wordt onder zowel de mainline en evangelische protestantse als
onder katholieke jongeren, kan worden samengevat met de volgende punten:
*Er is een God die de wereld schiep en ordende en die toezicht houdt over het leven op aarde.
*God wil dat mensen goed, aardig en eerlijk voor elkaar zijn -zoals de Bijbel en de meeste
wereldreligies leren. Goede mensen gaan naar de hemel als ze sterven.
*Het centrale doel in het leven is dat je gelukkig bent en je goed over jezelf voelt.
*God heeft niets met mijn leven te maken behalve als ik hem nodig heb om een probleem op te
lossen.
De dominante de facto godsdienst onder Amerikaanse jongeren draait er dus om dat ze zich
goed voelen, gelukkig, veilig en gerust. Het doel is subjectief welbevinden, in staat zijn om
problemen op te lossen en vriendelijk met anderen mensen om kunnen gaan. Het therapeutisch
evangelie richt zich op de ervaren behoeften van mensen: liefde, eigenwaarde, zelfvertrouwen,
zelfbevestiging en plezier. De inhoud van het geloof is diffuus en weinig relevant. Het deïsme
wijkt af van zijn achttiende-eeuwse verschijningsvorm vanwege het therapeutische aspect: God
staat op afstand maar is wel selectief beschikbaar om in onze behoeften te voorzien. God stelt
geen eisen aan mensen. Het is zijn taak om onze problemen op te lossen en om mensen gelukkig
te maken.
Een vergelijkbare analyse werd geschreven door psychologisch antropologe T.M. Luhrmann, die
onderzoek deed in de Vineyard beweging en een geloof waarnam dat meer therapeutisch dan
theologisch gedefinieerd was.40 Haar stelling is dat het Amerikaanse evangelicalisme een nieuw
script heeft geschreven door probleem en oplossing te herdefiniëren: Het nieuwe probleem is de
menselijke emotionele pijn en zelfbeschuldigende hardheid. Het evangelie is dat God van je
houdt zoals je bent, ondanks alle tekortkomingen. Niet geloofsovertuigingen doen ertoe voor de
onderzochte evangelicals, maar wat het geloof oplevert, de blijdschap en vrede die intimiteit met
God garandeert.
Genoemde literatuur beschrijft Amerikaanse analyses, waarbij bedacht moet worden dat de
religieuze situatie in Europa in veel opzichten wezenlijk afwijkt van de Amerikaanse. De
denominatie-overstijgende kenmerken van MTD kunnen bijvoorbeeld gerelateerd worden aan
het Amerikaanse verschijnsel van civil religion. Civil religion concipieert God als de Schepper, de
opperste Rechter, de Almachtige, kortom eerder een God van law and order dan van liefde en
verlossing. Toch is er voldoende reden om kenmerken van therapeutisch christendom ook in
Europa te onderscheiden. Eerder werd al opgemerkt dat in er met name in de evangelische
geloofsbeleving veel aandacht is voor pastoraal-psychologische thema’s als acceptatie, genezing,
groei, en ontplooiing van gaven en overwinning van kwade machten. René van Loon heeft deze
thema’s eens gerelateerd aan de behoeftenpyramide van Maslow. In zijn visie streeft de mens
naar zelfverwerkelijking. Dat is zijn levensdoel. Maar om daaraan toe te komen, moet eerst
worden voorzien in allerlei andere behoeften. Zo heeft de mens fysiologische behoeften,
behoefte aan veiligheid, aan geborgenheid en aan waardering. Als op deze vier vlakken de zaken
in orde zijn, werkt de mens verder aan zelfontplooiing, ofwel zelfverwerkelijking. Van Loon stelt
dat de vijf evangelische thema’s moeiteloos in de gedachtelijn van Maslow zijn in te passen. De
eerste twee (acceptatie en genezing) liggen dan ongeveer op het niveau van de behoefte aan
geborgenheid, de andere drie (gaven, groei en overwinning) op de niveaus van behoefte aan
waardering en zelfontplooiing. Van Loon vindt het legitiem dat in onze tijd en cultuur, met haar
specifieke vragen, juist deze aspecten van de bijbelse boodschap voor ons oplichten, maar het is
Smith, C. and M. L. Denton, Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers, New York, 2005.
Luhrmann, T. M., When God Talks Back: Understanding the American Evangelical Relationship with God, New York,
2012.
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zonder aanvulling wel een verarming van het totaal van het bijbels getuigenis.41
In die lijn, maar soms veel feller, is vooral vanuit de Amerikaanse gereformeerde hoek veel
kritiek geleverd op dit overwegend evangelisch geïnspireerd therapeutisch christendom en op
MTD. Er is wel gesproken over een ‘Christless Christianity’ en over een capitulatie voor vormen
van gnostiek.
Hoe dit ook zij, feit is dat er een christocentrische theologische traditie is in o.a. het Methodisme,
waar dit therapeutisch christendom inspiratie uit put. Hierop komen we terug in hoofdstuk 5.42

De betekenis van challenge

Met alle geconstateerde nadruk op comfort is het godsdienstsociologische begrip challenge, de
andere kant van het janus-gezicht, tot nog toe onvoldoende gedefinieerd. Waar hebben we het
eigenlijk over? Wat is challenge en hoe verhoudt het zich tot comfort? Aan het begin van dit
hoofdstuk is al opgemerkt dat de veranderende en utopische werking van godsdienst, of
specifieker van het christelijk geloof, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau kan
worden toegepast.43
De gangbare interpretatie plaatst challenge tegenover comfort als de wereldveranderende
functie van de kerk tegenover het alleen maar bieden van individuele troost. Het volgende citaat
geeft daarvan een voorbeeld:44
What kind of ministries does your church engage in? Are they inner focused or outer
focused? Are they comfort-oriented or challenge-oriented? In order to survive and thrive,
churches need a balance of ministries that both support the church itself (inner focused) and
extend the ministry of the church beyond its own four walls (outer focused). In addition, they can
be geared toward one of two different approaches. The first approach is a ministry that
overcomes challenges by shaping and influencing the larger world (challenge ministry). The
second approach is by offering comfort to and improving the lot in life of those who are facing
challenges (comfort ministry).
Challenge ministries are important for they are a reflection of God’s power to right wrongs, and to
bring justice to unjust situations. Churches in decline often find that moving from a focus on
comfort to challenge re-invigorates them. It gets them back into the heart of God’s concern.

Deze gangbare weergave van comfort en challenge als tegenpolen vinden we ook terug in het
onderscheid dat theoloog Bram van de Beek maakt tussen een theologie van vernieuwing van de
wereld en een theologie van geborgenheid.45 De oecumenische, maatschappijkritische theologie
van de vernieuwing van de wereld komt voort uit een optimistische theologie van vooruitgang,
vrucht van de Verlichting. Van de Beek stelt dat het bewustzijn van de zin der geschiedenis, dat
in de negentiende eeuw is opgekomen waarschijnlijk de grootste verandering in de christelijke
toekomstverwachting is geweest. Hemelgeloof is verdacht geworden: Het gaat God om de
vernieuwing van de aarde. Christenen zijn er om de wereld te dienen en te veranderen, om de
geschiedenis een andere wending te geven. Van de Beek wijst erop dat deze theologie van de
hoop op een betere wereld twee gezichten heeft gekregen: De eerste is de klassieke vorm van
kritisch denken, die zich verzet tegen bestaande machtsstructuren en het opneemt voor
kanslozen. Het andere gezicht is veeleer bevestigend ten opzichte van aardse structuren. Het wil
de bestaande structuren niet veranderen, maar gebruiken voor een beter leven. Het wil ruimte
Loon, R. van, ‘Evangelisch of humanistisch? Vier bijbelse impulsen als koerscorrectie’, Soteria, 16:3 (1999).
Coulter, D.M., ‘Therapeutic Christianity and the Wesleyan Tradition of Evangelicalism’,
http://www.firstthings.com/blogs/firstthoughts/2013/12/historic-christianity-therapeutic-christianity-and-thewesleyan-tradition-of-evangelicalism/ [21-3-2014]
43 We constateerden al dat in sociaalwetenschappelijke verklaringen de challenge van religie minder duidelijk in beeld
komt. Voor de verkenning van de betekenis van challenge wordt hieronder gebruik gemaakt van een theologisch
getoonzet model.
44 Simon-Peter, R., ‘Ministry: Comfort and Challenge’, http://www.rebekahsimonpeter.com/ministry-comfort-andchallenge/ [26-3-2014]
45 Beek, A. van de, Hier beneden is het niet. Christelijke toekomstverwachting, Zoetermeer, 2005.
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voor het individu. De ‘kracht van positief denken’ is een belangrijke uitingsvorm van deze
theologie van de vooruitgang.
Van de Beek constateert dat de hoop op vernieuwing van de wereld grotendeels heeft
plaatsgemaakt voor een nu overheersende (veelal evangelische) theologie van de geborgenheid.
De toon wordt nu gezet door woorden als troost en veiligheid. Mensen willen niet
geconfronteerd worden met nog meer problemen en opgezadeld worden met een nog grotere
verantwoordelijkheid. Het evangelie is een evangelie dat ons rust geeft. Verlossing is vervangen
door bemoediging. In de chaos van ons leven moet het in de kerk fijn zijn. Geborgenheid is van
belang voor mensen die bang en moe zijn, en voor hen die niet gebroken in het leven staan komt
het als een theologie van onbekommerdheid.
Van de Beek zelf bekritiseert overigens zowel een evangelie van wereldverbetering als een van
geborgenheid en stelt in plaats daarvan een theologie van oordeel. Daarover later meer. Nu
constateren we in het bijzonder dat comfort en challenge hier als tegenpolen gelden en dat
challenge als vernieuwing van de structuren van deze wereld het tij niet mee heeft.
Het is ook zinvol om met een zakelijke godsdienstsociologische blik te kijken naar het
maatschappij-veranderende vermogen van de kerk. Dekker constateert in alle nuchterheid dat
Nederlandse kerken niet sterk op veranderingen zijn ingesteld. Ze denken meer in
eeuwigheidstermen en spreken meer over waarden en normen die voor alle mensen en ook voor
alle tijden gelden. Ze zijn daarbij meer op continuïteit dan op verandering gericht. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat ten aanzien van vrijwel alle maatschappelijke ontwikkelingen blijkt dat
de kerken ‘achter’ lopen (nog steeds sprekend over onze Nederlandse context van vandaag!
Hetzelfde geldt niet algemeen voor andere tijden en plaatsen). Op den duur aanvaarden de
kerken bepaalde veranderingen meestal wel, maar in de meeste gevallen niet dan na veel
discussie en na lange tegenwerking. Het is dus veeleer zo dat de samenleving de kerk verandert
dan andersom. De centrale vraag is dan niet hoe christenen de wereld veranderen, maar hoe ze
moet reageren op een veranderende wereld. Tussen de uitersten van zonder meer verzetten
tegen of zonder meer aanpassen aan kiest Dekker voor de derde weg van voortdurende
onderhandelingen in het spanningsveld tussen het wezenlijke van de traditie en de
veranderende (belevings)wereld van de mensen. Geloof en kerk hebben zich in het verleden
impliciet vaak op deze wijze ontwikkeld, alleen is deze opgave nu zwaarder dan in het verleden
meestal het geval was, omdat de veranderingen nu veel ingrijpender zijn en sneller
plaatsvinden. Bovendien werkt de pluraliteit binnen de kerken sterk complicerend. Binnen elke
godsdienstige groepering bestaat op het ogenblik een grote verscheidenheid in opvattingen over
het samenlevingsgebeuren en over de vraag of, en zo ja, hoe de kerk hierop moet reageren.46
Dit laatste wordt bevestigd door Tim Keller, die in zijn boek Center Church uitgebreid aandacht
besteedt aan dit thema van de crisis van de culturele betrokkenheid van de kerk.47 Hij stelt dat
de vraag hoe christenen zich moeten verhouden tot de cultuur de vraag is die speelt op de
achtergrond van allerlei andere theologische vragen en die het meest tot verdeeldheid leidt
binnen iedere kerkelijke stroming: Moet de kerk zich meer aanpassen of meer confronterend
zijn? Keller stelt dat de evangelicale kerken in de VS in de twintigste eeuw op piëtistische wijze
het belang van de cultuur vooral hebben willen negeren of verwerpen. Vooral in de laatste
vijftien jaar is in de theologie de vraag naar de relatie tussen kerk en cultuur meer onder de
aandacht gekomen. Keller beschrijft en evalueert verschillende Christus & Cultuur-modellen, die
hij samenvat in vier stromingen: Transformationisme, Relevantie, Twee Rijken, en
Contrastgemeenschap.48

Dekker, Zodat de wereld, 45,70, 139-140, 158.
Keller, T., Center Church: Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your City, Grand Rapids, 2012, hoofdstuk 1517.
48 Een vergelijkbare bespreking van standpunten wordt aangetroffen in A. van de Beek, Lichaam en Geest van Christus,
de theologie van de kerk en de Heilige Geest, Zoetermeer, 2012, 100-145.
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Met Transformationisme duidt Keller op de vooral door Abraham Kuyper geïnspireerde
denkwijze waarbij een christelijke wereldvisie bepalend moet zijn voor hoe de gelovige zich
actief opstelt op elk terrein van het maatschappelijk leven. Verlossing heeft ook betrekking op de
vernieuwing van de materiële wereld. Het is goed dat christenen zich intensief met de cultuur
bezighouden met als doel om die te veranderen. Met transformationisten duidt Keller vooral
neocalvinisten en ‘the religious Right’ aan. Problemen met deze benadering zijn een
onderwaardering van de kerk (de echte actie vindt buiten de kerk plaats) en een
overwaardering van het menselijke vermogen om Gods wil op aarde te volbrengen.
Onder de noemer Relevantie schaart Keller uiteenlopende stromingen als bevrijdingstheologie,
vrijzinnigheid, de kerkgroeibeweging en emerging church. Wat zij gemeen hebben is het geloof
dat Gods Geest werkzaam is in de cultuur en in de geschiedenis om zijn koninkrijk te
verwezenlijken. Christenen moeten daarom de cultuur als hun bondgenoot beschouwen en met
God meewerken ten goede. Bijvoorbeeld, zoals in het geval van de kerkgroeibeweging, door
gebruik te maken van psychologie- en managementtheorie. Het gevaar is echter dat op deze
manier de cultuur normatief wordt en de kerk zijn eigenheid en cultuurkracht verliest.
Terwijl deze eerste twee stromingen actief de cultuur willen beïnvloeden, de eerste
confronterend en de tweede door aan te sluiten, stellen de andere twee stromingen zich juist op
het standpunt dat het de taak van de kerk is om gewoon de kerk te zijn, niet om de samenleving
te veranderen. Contrastgemeenschap49 is de aanduiding van groepen als (neo-)Anabaptisten en
New Monastics, die geloven dat de kerk vooral een contrastgemeenschap moet zijn tegenover de
wereld, een teken van het koninkrijk van God tegenover het koninkrijk van deze wereld. We
moeten niet verwachten dat de cultuur getransformeerd en verbeterd kan worden om steeds
meer op de kerk te gaan lijken. Dat is juist de constantijnse vergissing die de westerse kerken
heeft gecorrumpeerd. De kerk is marginaal en moet zich identificeren met marginale mensen.
Keller noemt ook hier een aantal bezwaren: Deze stroming is te pessimistisch over de
mogelijkheden voor sociale verandering. Deze negatieve visie op sociale macht ontmoedigt
christenen om zich met de samenleving in te laten, terwijl iedereen nu eenmaal sociale macht
heeft. Deze stroming hecht ook te weinig belang aan de noodzaak van contextualisatie en
aanpassing. Tot slot, alle nadruk op de kerk zelf als dé communicatie van het evangelie naar de
wereld ondermijnt de woordelijke verkondiging van het evangelie.
De denkwijze van Twee Rijken gaat terug op Luther en mogelijk ook op Calvijn. Koninkrijkswerk
betreft hier alleen het opbouwen van de kerk, niet het transformeren en verlossen van de
cultuur. Dat is niet omdat dat aardse rijk minderwaardig is. Al het werk is een manier om God en
de medemens te dienen, maar er is geen speciaal christelijk manier om dat werk te doen. God
regeert ook in het aardse rijk, echter niet om de cultuur te verheffen, maar alleen om het kwaad
te beteugelen. Alles wat op dat terrein gebeurt is voorlopig en tijdelijk. Keller signaleert bi deze
stroming het bezwaar, dat hier meer gewicht wordt toegekend aan algemene genade dan de
Bijbel zelf doet. Mensen onderdrukken de waarheid van Gods openbaring immers. Daarnaast
kan worden verdedigd dat een godsdienstig neutraal leven en een seculiere staat onmogelijk
zijn. Evangeliegeloof heeft niet alleen invloed in de kerk maar wel degelijk ook binnen sociale en
economische verhoudingen.
Is de kerk er voor de wereld omdat die vernieuwd moet worden, of moet de kerk vooral zichzelf
zijn, omdat we van (de vernieuwing van) deze wereld niet te hoge verwachtingen moeten
koesteren? De visies lopen uiteen. Comfort en challenge worden gewoonlijk gepresenteerd als
tegenpolen: de kerk is naar binnen gericht om te troosten of naar buiten om verandering te
brengen. Maar het kan vruchtbaar zijn om een ruimere definitie van challenge toe te laten. Aan
het begin van dit hoofdstuk merkten we immers op dat comfort en challenge allebei betrekking
kunnen hebben op zowel individu als maatschappij. De privatisering en subjectivering van
M.i. is dit een betere vertaling van Counterculturalism dan het woord Tegencultuur, dat in de Nederlandse vertaling
gebruikt wordt.
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godsdienst die we hiervoor al signaleerden kan niet alleen worden geduid als een verschuiving
van comfort naar challenge, maar ook als een privatisering van challenge. Challenge gaat ook
over hoe het geloof de gelovigen (alleen of samen) uitdaagt zichzelf te veranderen. Comfort en
challenge komen dan dichter bij elkaar te liggen. In de geborgenheid van het therapeutisch
christendom ervaren mensen de uitdaging van persoonlijke transformatie. Dat kan op de wijze
van de zelfspiritualiteit, waarbij mensen vooral op zoek zijn naar zelfverwerkelijking en
zelfherstel. Het project van de maatschappelijke maakbaarheid is dan veranderd in het project
van de persoonlijke maakbaarheid. Maar het therapeutisch christendom kan ook meer
christocentrisch worden ingevuld, een groei in geestelijk leven in verbondenheid aan Christus.
Kerkelijke tradities als Methodisme, Oosterse-Orthodoxie en Rooms-Katholicisme ondersteunen
zo’n therapeutische inkleuring van het christelijk geloof.50 Wat daar ook bij aansluit is dat in de
discussie over kerk en cultuur wel wordt gesproken over een ecclesial turn, een wending naar de
kerk. De kerk heeft zijn centrale maatschappelijke positie verloren en zoekt een bescheidener
definiëring van haar identiteit. Er lijkt een accentverschuiving te zijn in de richting van een kerk
die kerk moet zijn, oefenruimte, plek van vreemdelingschap, navolging, discipelschap en
karaktervorming. De challenge van het geloof moeten we daarom breed definiëren: Het is de
uitdaging om te veranderen, maatschappelijk en/of persoonlijk of samen in de christelijke
gemeente. In het vervolg zal de ecclesiologische en theologische betekenis van challenge nader
ingevuld worden.

Conclusie

Godsdienst en geloof kunnen zowel een bevestigende als een uitdagende functie hebben voor
individu en samenleving. In algemene westerse godsdienstkritiek en in
sociaalwetenschappelijke deprivatietheorieën ligt sterk de nadruk op de bevestigende functie
(comfort). In het functioneren van de kerk in de westerse samenleving is een spanning te
constateren tussen een accent op vernieuwing van de wereld en een accent op geborgenheid.
Over de vragen van geloof en cultuur bestaat veel onenigheid: Moet de kerk zich meer aanpassen
of meer confronterend zijn? Is de kerk er voor de wereld omdat die vernieuwd moet worden, of
moet de kerk vooral zichzelf zijn, omdat we van (de vernieuwing van) deze wereld niet te hoge
verwachtingen moeten koesteren? Mede beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen als
privatisering en individualisering van religie is de overwegende tendens in de richting van
geborgenheid (comfort), leidend tot verschijnselen als zelfspiritualiteit en therapeutisering van
het christendom. We constateren een verschuiving van challenge, naar comfort maar kunnen ook
spreken van een privatisering van challenge: Challenge gaat niet alleen over verandering van
cultuur en samenleving, maar ook over hoe het geloof de gelovigen (alleen of samen) uitdaagt
zichzelf te veranderen. In die ontwikkeling past ook de grotere aandacht voor de kerk als
oefenruimte voor discipelschap.
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In hoofdstuk 5 wordt dit toegelicht en besproken.
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3. Ecclesiologische relevantie
Inleiding
In hoofdstuk 2 hebben we aandacht besteed aan de vraag wat de gestalte is van comfort en
challenge in de context van kerk en christendom hier en nu. Bij het concept comfort moeten we
denken aan begrippen als zelfspiritualiteit en therapeutisch christendom, die gerelateerd zijn
aan de privatisering en subjectivering van het geloof. Bij het concept challenge staat de vraag
centraal of en hoe christenen zoeken naar verandering van het bestaande, hetzij in de betekenis
van verandering van de samenleving, of in de zin van verandering van het eigen leven als
christen, individueel of als gemeente.
In dit hoofdstuk 3 wordt de sociologische thematiek uit het vorige hoofdstuk geëvalueerd op
haar ecclesiologische relevantie. De vraag naar de roeping van de kerk in deze wereld zette ons
in hoofdstuk 2 al op het spoor van de ecclesiologie. Is haar roeping en identiteit vooral gegeven
in het begrip comfort, naar binnen en naar buiten, of juist in het begrip challenge – naar binnen
of naar buiten? Ten diepste zegt onze ecclesiologie altijd vooral iets over onze christologie. Is
Jezus Christus voor ons ten principale de bron van comfort – troost en bevestiging- of de bron
van challenge – uitdaging tot verandering?
In 3.1 wordt de vraag opgeworpen of in de kerk de lat hoog moet liggen of niet. Is de kerk vooral
een veldhospitaal voor zwakke mensen of een trainingscentrum waarin mensen gedisciplineerd
worden? Een veilige haven of een proefpolder?
In ecclesiologische en missiologische modellen vinden we allerlei alternatieven voor het
sociologische woordpaar comfort en challenge. Opmerkelijk is, dat de essentie van het
christelijke geloof en van kerk-zijn vaak wordt samengevat in andere, mogelijk vergelijkbare
woordparen. In 3.2 wordt een aantal van die woordparen besproken op zoek naar
grondpatronen.
In 3.3 onderzoeken we een paar ecclesiologische parameters van comfort en challenge. Moet in
deze thematiek niet worden gedifferentieerd tussen christenen? Of is in elk geval de realiteit niet
zo dat sommige christenen de lat hoger leggen dan anderen? En hoe duiden we dat theologisch?

3.1 De lat hoog of laag? Comfort of challenge in de
kerk?
Genade, maar niet goedkoop

Het grote thema van de Reformatie is vrije genade, de rechtvaardiging van de zondaar door het
plaatsvervangend offer van Jezus Christus: solus Christus. De ontdekking dat de mens daar niets
aan toe kan voegen en niets aan toe hoeft te voegen werd ervaren als het bevrijdende fundament
van het geloof. Door geloof wordt de zondaar aangenomen. Zijn enige troost of houvast is, in de
bekende woorden van de Heidelbergse Catechismus, dat hij in leven en sterven met lichaam en
ziel het eigendom is van zijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. De lat van de rechtvaardiging
ligt principieel op minimale hoogte.
De kracht van de Reformatie kan tegelijk haar zwakte zijn. Bonhoeffer heeft dit onder woorden
gebracht in zijn boek Navolging. Bonhoeffer was ervan overtuigd dat het Protestantisme leed
aan een misbruik van de Reformatie. Een verkeerd begrip van de rechtvaardiging van de
zondaar heeft christenen laks gemaakt en heeft dure genade veranderd in goedkope genade.
‘Goedkope genade betekent genade als leer, als principe, als systeem; betekent vergeving der
zonden als algemene waarheid, betekent liefde van God als algemeen godsidee. Wie daar ja op
zegt, heeft reeds vergeving van zijn zonden. De kerk van deze genadeleer is dóór die leer reeds
de genade deelachtig. In deze kerk vindt de wereld goedkope bedekking van haar zonden,
waarover ze geen berouw heeft en waarvan ze helemaal niet vrij wenst te worden (…) Goedkope
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genade betekent rechtvaardiging van de zonde en niet van de zondaar (…) Goedkope genade is
prediking van de vergeving zonder verootmoediging; doop zonder de tucht van de gemeente;
avondmaal zonder belijdenis van zonden; absolutie zonder persoonlijke biecht. Goedkope
genade is genade zonder navolging, genade zonder kruis, genade zonder de levende,
mensgeworden Jezus Christus.’ Kostbare genade daarentegen is genade die een mens wordt
beloofd zodat hij of zij zich bekeert en Jezus gaat navolgen. ‘Kostbaar is ze, omdat ze de mens het
leven kost; genade is ze, omdat ze hem pas zo het leven schenkt.’51
Met deze tegenstelling, die zich misschien wel in het bijzonder laat gelden in de kerken van de
Reformatie, is de verhouding van de sociologische begrippen comfort en challenge theologisch
op spanning gebracht. De relatie tussen die begrippen in het leven van de christen en in de
roeping van de kerk in de wereld is nauw verbonden met de relatie tussen genade en
navolging/discipelschap. De thema’s genade, troost en zekerheid hebben met recht en reden
sterk de nadruk gehad in de gereformeerde traditie, maar hebben ook geleid tot een blijvende
worsteling met de vraag wat de challenge is van het christelijk leven die correspondeert met het
sola gratia en sola fide.

Uw enige uitdaging?

Ter verdere introductie op deze thematiek kunnen we ook meelezen met een korte weergave
van een blog van ds. Jos Douma en enkele reacties die daarop kwamen:52
Douma: Zou het niet kunnen zijn dat het troost-motief dat via de Heidelbergse Catechismus in de
mainstream protestantse kerken zo dominant aanwezig is in de geloofsbeleving van velen een van
de mogelijke bronnen van weerstand is als het gaat om een pleidooi voor discipelschap? Zou het
kunnen zijn dat de inzet van de Heidelbergse Catechismus met de vraag ‘Wat is uw enige troost in
leven en sterven?’ het moeilijk maakt om het volle (Bijbelse) pond te geven aan de uitdaging om
niet alleen eigendom maar ook leerling van Jezus te zijn? Is het mogelijk en gewenst om ook deze
vraag te stellen: ‘Wat is uw enige uitdaging in leven en sterven?’ Het antwoord zou kunnen luiden:
dat ik altijd en overal door de kracht van de Geest en in vertrouwen op de Vader mag en kan
groeien als leerling van Jezus.53
In reactie komt het bezwaar: Uitdaging klinkt wel heel actief. Het wordt zo een evangelie voor
gezonde mensen. Maar het evangelie is ook voor verstandelijk gehandicapten, demente bejaarden
of mensen die van onze manische tijd burn-out en depressief raken, om maar drie voorbeelden te
noemen. – Waarop iemand aanvult: Het evangelie is niet óók voor demente mensen, mensen met
depressies en andere losers, maar juist voor hen. Het lijkt me gevaarlijk een invalshoek voor een
catechismus te kiezen die de zwakken tot uitzonderingen maakt. Het lijkt me de uitdaging vandaag
in een cultuur waarin het om kracht gaat en zelfontplooiing om je paradigma te formuleren vanuit
wie en wat zwak is. En ook deze reactie: Het evangelie is niet allereerst gebod. De koppeling van
‘wat is je enige uitdaging’ met ‘wat is je enige troost’ roept de gedachte op dat ‘uitdaging’ een
alternatief is voor ‘troost’, een alternatieve insteek voor een start van een evangelie-presentatie. En
als start vind ik het begrip ‘uitdaging’ ongeschikt.
De spanning zit dus in elk geval daarin, dat genade werkelijk genade moet blijven: primair niet
opgave maar gave, aangeboden aan mensen die niets hoeven en kunnen inbrengen, en tegelijk
dat het leven daaruit niet goedkoop kan zijn, sterker: de gelovige het leven kost. Aandacht
vragen voor de kostbare kant van de genade, challenge, discipelschap of wat ook de passende
benaming is, roept reacties op: Leg je de lat niet te hoog? Ontstaat er zo niet een elitaire houding
ten opzichte van andere mensen die het ideaalbeeld niet halen? En is het uiteindelijk ook niet
een bron van schijnheiligheid? Dit is in de dagelijkse praktijk van het gemeente-zijn het dilemma
van comfort en challenge.

Bonhoeffer, D., Navolging, Kampen, 1964/2001, 13,14
Douma, J., ‘Kerk als oefenruimte 4, slot,’ http://josdouma.wordpress.com/2013/11/07/Oefen-ruimte en comfortzone (Kerk als oefenruimte 4, slot). [14-4-2014].
53 Douma erkent dat we in antwoord 1 van de HC ook discipelschap tegenkomen: “Daarom geeft Hij mij door zijn
Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.”
– maar: ‘veel christenen kennen wel de vraag met daarin troost centraal en niet het volledige antwoord’.
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Het gebrek van het therapeutisch christendom
Dat troost en acceptatie het wezenlijke van het geloof zouden zijn kan echter gemakkelijk tot een
onjuiste weergave leiden. Als die begrippen op een psychologiserende wijze worden ingekleurd,
zoals nu wel het verwijt is, doen ze te kort aan het bijbels getuigenis. In het vorige hoofdstuk
werd al een analyse aangehaald waarin wordt opgemerkt dat een aantal als evangelisch te
kwalificeren pastoraal-psychologische geloofsthema’s in het verlengde liggen van de genoemde
therapeutisering van het christendom.54 Genoemd werden de thema’s acceptatie, genezing,
groei, ontplooiing van gaven, en overwinning op het kwaad. René van Loon stelde dat deze
thema’s moeiteloos in de gedachtelijn van Maslow zijn in te passen: ze voorzien in de menselijke
behoeften aan geborgenheid, waardering en zelfontplooiing. Het is bepaald geen wonder dat in
onze tijd en cultuur, met haar specifieke vragen, juist deze aspecten van de bijbelse boodschap
voor ons oplichten, schrijft de auteur: Dat is volkomen legitiem. Toch mogen we het daar niet bij
laten, omdat bovenstaande noties doen zonder aanvulling toch tekort doen aan het totaal van
het bijbels getuigenis. Wat doen we met het geween en het tandengeknars? Wat doen we met de
ziekte die niet genezen wordt, de gebrokenheid die maar niet geheeld wordt en de dood?
Daarom stelt Van Loon als aanvulling en correctie vier bijbelse impulsen voor, die hieronder
verkort worden weergegeven.
Als eerste impuls benoemt hij ‘het bittere lijden’: We zijn er niet met noties als genezing en
overwinning zonder meer. Het lijden, de ellende die over ons heen rolt, nemen we daarmee niet
serieus genoeg. In Romeinen 8, het ultieme hoofdstuk als het gaat om het thema ‘overwinning’,
gaat het ook opvallend veel over het ‘zuchten’ van de schepping, van onszelf en zèlfs van de
Heilige Geest.
De tweede impuls is ‘het kwaad in zijn diepte’. De schuldvraag wordt in onze cultuur als veel
minder essentieel ervaren dan in de tijd, waarin de samenleving gekenmerkt werd door vaste
kaders en regels. Mensen zoeken nu sterker dan vroeger naar onvoorwaardelijke acceptatie. Uit
interviews met jongeren die kort daarvoor tot geloof waren gekomen bleek het volgende: Wat
de inhoud en de betekenis van het geloof betreft horen we begrippen als rust, troost,
bescherming en vertrouwen. God wordt beleefd als Vader, als praatpaal, als Iemand die je helpt
in ellende, en Jezus voornamelijk als Vriend. (…) Opmerkelijk is dat begrippen als verlossing,
verzoening, en vergeving in de verhalen niet aan de orde komen. Ook het begrippenpaar zonde
en genade niet. Jezus wordt ook niet genoemd als Verlosser, Zaligmaker of Heiland. Er wordt niet
verwezen naar de betekenis van zijn offer en van het kruis. Ook al is acceptatie een bijbelse
notie, daarmee alléén komt de diepte van het kwaad onvoldoende in beeld. Wordt die diepte wel
gepeild, dan kunnen we ook weer iets gaan begrijpen van de profetieën over oordeel en
vergelding en de hoge prijs van de vergeving, schrijft Van Loon. Omdat God het kwaad serieus
neemt, heeft Hij Zich in Christus tot het uiterste vereenzelvigd met de slachtoffers van het
kwaad, en tegelijk neemt Hij daardoor ook het schuldgevoel van de dader serieus. Christus’
opstanding geeft hoop voor slachtoffers en daders.
De noties van acceptatie en genezing hebben aanvulling nodig. Ze zijn niet voldoende om onze
menselijke realiteit volledig te duiden en te doorlichten.
Als derde impuls noemt Van Loon ‘zelfopoffering en identiteit”: De lijn acceptatie-genezinggroeigaven-overwinning kan ongewild de aandacht wel erg sterk richten op wie je bent als
persoon. Zeker, het is meer dan ooit nodig dat verwonde mensen - gedeukt en gebroken en
levend in een wereld zonder kaders - worden opgebeurd, getroost en geholpen. En ook is het
belangrijk om te ontdekken, dat we waardevol zijn, dat er heling en groei mogelijk is, enzovoort.
Maar tegelijk blijft staan, dat de Bijbel ons voortdurend voorhoudt dat niet zelfgerichtheid maar
juist de zorg voor de ander ons maakt tot mensen zoals we bedoeld zijn. In een samenleving
waarin mensen zoeken naar identiteit en geborgenheid lijkt het ongepast om op te roepen tot
zelfontlediging en zelfopoffering.
Misschien is dit wel de meest radicale breuk tussen christendom en humanistische psychologie:
je vindt je identiteit niet door zelfontplooiing, maar door zelfontlediging. De ware mens, Jezus
Christus, ging ons voor op de weg van de dienstbaarheid. Jezus’ dienstbaarheid ging bepaald niet
54
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ten koste van Zijn identiteit, integendeel: Juist in Zijn dienstbaarheid zien we de kracht van Zijn
persoon.
De vierde impuls is ‘radicale overgave’. Hier gaat het om het risico, dat onze toewijding aan God,
door de nadruk op genezing, groei, gavenontplooiing en overwinning, in dienst kan komen van
deze levensdoelen. Alle vijf de genoemde thema’s (ook acceptatie) zijn namelijk mensgericht.
Het gaat om onze acceptatie, onze genezing, enzovoorts. Al weten we daarbij natuurlijk wel dat
dit staat in het grote kader van de dienst aan God. Onderwerping legt het zwaartepunt van ons
leven helemaal bij God. Van Loon schrift: Dat lijkt me heilzaam. Ook pastoraal gezien. Onze
christelijk-therapeutische levensdoelen kunnen immers achterblijven bij onze verwachtingen of
kunnen ons ontvallen. Maar God faalt niet. Als ons zwaartepunt in Hem ligt, ligt het goed.
Onderwerping heeft in het bijbelse denkkader veel te maken met totale toewijding. Wij leggen
ons leven volledig in Gods hand, wij vertrouwen ons helemaal aan Hem toe. In de radicale
onderwerping aan Hem worden we mens zoals we bedoeld zijn.

Veiligheid en risico

Bovenstaande bezwaren tegen een therapeutisch christendom hebben te maken met het aspect
van veiligheid en risico. De aangehaalde thema’s acceptatie, genezing, groei, ontplooiing van
gaven, en overwinning duiden wel op een spiritualiteit waarin transformatie beoogd wordt,
maar het is transformatie in het teken van comfort. De riskante aspecten van geloven, zoals
zelfopoffering, navolging, overgave en geloofsrisico verwijzen naar challenge, naar kostbare
genade. Het christelijk leven bestaat niet alleen uit acceptatie, veiligheid en troost, is de
boodschap van het bovenstaande. Een leven waarin plaats wordt ingeruimd voor lijden, kwaad
en schuld, zelfontlediging en overgave is een risicovol leven. Voor een gelovige is er sprake van
antagonisme in het bestaan. De werkelijkheid staat op eschatologische spanning. Alleen op deze
wijze is te begrijpen dat Gods beslag op ons leven voor ons onveiligheid kan betekenen. ‘In het
licht van Gods claim op ons leven is persoonlijke veiligheid een illusie’, schrijven Michael Frost
en Alan Hirsch in een boek over een ‘theologie van risico’, waarin ze het christen-zijn definiëren
in termen van risico en avontuur. Het navolgen van Christus is inherent riskant. Jezus begon
direct met het aanspreken van onze aversie van verlies, stellen de schrijvers, doordat Hij
duidelijk maakte dat wie zijn leven wilde behouden, het zou verliezen, maar dat wie het verliest,
zijn leven zal behouden (Mat.16,25). Dit is een centraal thema van zijn onderwijs, in alle vier de
evangeliën.55
In het vorige hoofdstuk viel al de term ‘ecclesial turn’: De slinger die heen en weer beweegt
tussen aandacht voor de troostende en de uitdagende kanten van het geloof heeft de neiging om
in reactie op de privatisering en therapeutisering van het geloof nu meer te bewegen in de
richting van de kerk als oefenruimte voor discipelschap en voor karaktervorming. De laatste
visienota van de Protestantse Kerk typeert de kerk als ‘oefenplaats voor een leven als
volgelingen van Jezus’.56 Kerkopbouwkundige Sake Stoppels stelt in zijn boek ‘Oefenruimte’ het
begrip discipelschap centraal: ‘De kerk is geroepen haar leden en ook anderen uit te nodigen
over de volle breedte en lengte van hun leven leerling te worden van Jezus Christus.' ‘Dat is het
meest fundamentele dat de kerk van mensen kan en mag vragen (…) Wat vooropstaat is een
gezindheid, niet een activiteit. Het gaat primair over de bereidheid van mensen om van Jezus
Christus te leren.’57
In discussies over de uitdaging van het geloof gaat het ook om de navolging van Christus in de
zin van missionair christen-zijn en de uitdaging om uit de eigen comfortzone te komen. Kerk-zijn
in de marge van de samenleving wordt dan beschouwd als een context waarin essentiële
aspecten van het christelijk leven opnieuw kunnen worden ontdekt en uitgeleefd: participeren
Frost, M. & A. Hirsch, The Faith of Leap, Embracing a Theology of Risk, Adventure and Courage, Grand Rapids, 2012,
136.
56 Generale Synode van de PKN, De hartslag van het leven, Visie op het leven en werken van de Protestantse Kerk in
Nederland, 2012, Zie ook als exponent van de ecclesial turn: Paul, Herman & Bart Wallet, Oefenplaatsen : tegendraadse
theologen over kerk en ethiek, Zoetermeer, 2012.
57 Vgl. Stoppels,Oefenruimte, 73.
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in de missio Dei betekent ook dat de kerk altijd over haar eigen grenzen heen moet gaan. In het
discours over de missional church spelen begrippen als innovatie, experimenten, creativiteit en
risico een belangrijke rol. Sake Stoppels stelt dat kiezen voor het evangelie een even risicovolle
als beloftevolle onderneming is en dat iets van die paradoxale combinatie terug te vinden moet
zijn in het functioneren van de parochie. Onaangepast gedrag van individuen en groepen is nodig
om tot vernieuwing te komen, en een kerk is geroepen om grensverleggende experimenten te
stimuleren en te faciliteren.58 Tim Keller schrijft dat een kerk die trouw is aan haar roeping
mensen in beweging brengt. Mensen zitten niet in de kerk om uit te rusten, stil te worden en zich
bij God geborgen te voelen. Integendeel, de kerk die Keller voor zich ziet is actief, dynamisch,
onrustig en telkens bereid tot experimenten en verandering. De kerk is een energieke beweging
van gewone mensen, die zelf levensveranderend en wereldveranderend bezig zijn.59
In die context is het goed om onszelf te herinneren aan de kritische sociologische analyses uit
het vorige hoofdstuk met betrekking tot het veranderingspotentieel van kerken en kerkmensen.
Stoppels haalt in zijn boek over ‘werken aan vernieuwing in gemeente en parochie’ zijn Duitse
collega Christian Schwartz aan die spreekt over ‘een vijandige houding binnen het christendom
t.o.v. experimenten – geen wonder dat van christelijke gemeenten zo weinig creatief-innovatiefs
uitgaat!’60 Stoppels wijst er wel op dat bij weerstanden tegen verandering in de kerk meer speelt
dan algemeen-menselijke remmende krachten. Het gaat ook om de tegendraadsheid van het
evangelie: Leerweerstanden zijn - in theologisch perspectief - dikwijls ook geloofsweerstanden.
We onderscheiden verschillende wijzen waarop de challenge van verandering aan de orde is
voor de christelijke kerk in deze wereld. Zoals genoemd, de navolging van Jezus Christus is een
zaak van kostbare genade: onze doodsvijanden, de duivel, de wereld, en ons eigen vlees houden
niet op ons aan te vechten,61 en daarom is de weg achter Christus aan de weg van het kruis. De
bekende woorden ecclesia reformata, semper reformanda, die stammen uit de Nadere Reformatie
waren geen oproep tot voortdurende innovatie, maar integendeel een oproep aan de kerk om
zich steeds weer te ontdoen van corruptie en terug te keren tot de wortel: authentiek geloof en
leven.62
Verandering is echter ook: de transformerende kracht van de opgestane Heer en van de Heilige
Geest om meer en meer in ons leven en in deze wereld de contouren van Gods koninkrijk te zien
ontstaan. Christen zijn is inherent uitdagend, hetzij in een defensieve, negatieve zin (strijd) of in
een offensieve, positieve zin (overwinning). Deze vormen van verandering horen bij het
christelijke leven, zelfs in een cultuur die statisch zou zijn.
Daarvan te onderscheiden is de noodzaak van innovatie voor christenen in een sterk
veranderende cultuur als de onze. Juist in zo’n situatie spant het erom; wanneer alles op de
schop gaat en mensen zich onzeker en in hun identiteit bedreigd voelen zullen ze de neiging
hebben om zich terug te trekken op de vluchtheuvel van oude zekerheden en veiligheden, en in
het isolement hun kracht te zoeken. Maar juist dat zijn de situaties waarin de vraag naar de
blijvende relevantie en zeggingskracht van de boodschap van de kerk van belang is, en daarmee
ook het overleven van de kerk. Ruimte voor vernieuwing is dan geboden. Over het belang van
deze vorm van challenge spraken we in hoofdstuk 2 in verband met het diep verwortelde
culturele idee dat geloof kinderlijk is of voor mensen die niet zonder emotionele krukken
kunnen leven (de analyse van Charles Taylor). Voor een geloofwaardig christelijk getuigenis in
onze cultuur is van cruciaal belang dat er een duidelijk besef is van wat volwassen geloof is.
Stefan Paas schrijft:
Part of our evangelistic mission in the West must be to unravel these deep cultural narratives of
autonomy and heroism. Our main missionary and educational problem may be, not that we don’t
Stoppels, S., Voor de verandering, werken aan vernieuwing in gemeente en parochie, Zoetermeer, 2009, 78.
Keller, T., Centrum-Kerk, Franeker, 2014, hoofdstuk 28.
60 Stoppels, Verandering, 103.
61 in de woorden van de Heidelbergse Catechismus, zondag 52.
62 Case Winters, A., ‘What do Presbyterians believe about ‘Ecclesia Reformata, Semper Reformanda?’
Our misused motto’, http://www.presbyterianmission.org/ministries/today/reformed/ [26-6-2014]
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have any good arguments, but that we don’t have a widely appealing vision of what it means to be
a religious adult. (…) So, the best apologetic in a post-Christian culture is to have a ‘provocative
church’ (Graham Tomlin): a church that means business in following Jesus. 63

In deze analyse verlaten mensen het christelijk geloof niet zozeer vanwege de challenge maar
vanwege de comfort. Stoppels schrijft ergens dat niet primair de weerbarstigheid en het
aanstootgevende van het Evangelie maken dat mensen de kerk vaarwel zeggen, maar veeleer het
besef dat het allemaal niet zo veel uitmaakt.64

En de comfort dan?

Met het bovenstaande is het spanningsveld in kaart gebracht. Een therapeutisch christendom
dat eenzijdig ruimte maakt voor bevestiging van het bestaan doet geen recht aan de boodschap
van het evangelie – ook niet wanneer die theologie van geborgenheid in termen van groei en
transformatie wordt uitgedrukt. De protestantse nadruk op rechtvaardiging uit genade alleen
draagt het risico in zich van het leven uit goedkope genade. De privatisering en subjectivering
van het geloof en de marginalisering van de kerk in het publieke leven hebben niettemin geleid
tot vruchtbare voedingsbodem voor psychologisch gekleurde vormen van spiritualiteit waarin
steeds minder ruimte is voor de schaduwkanten van het geloof als zelfverloochening, overgave,
navolging. In reactie zijn er ook tendensen waarin juist de gemeente als oefenruimte voor
discipelschap en karaktervorming alle nadruk krijgt. Hier worden zowel theologische als
sociologische redenen naar voren gebracht waarom de challenge van verandering van
essentieel belang is: De lat ligt hoog.
En de comfort dan? Jos Douma schreef: ‘Mag de kerk ook nog een comfort-zone zijn? Paus
Franciscus heeft de kerk onlangs het veldhospitaal genoemd. En dat landde. Want velen voelen
zich gebroken. Velen kennen zichzelf vooral als twijfelaar. Velen ervaren dag in dag uit hun
zwakheid. En dan kan de roep tot discipelschap toch nog genadeloos overkomen.’65 Waarop
Stoppels reageert: ‘De kerk als comfort-zone, daar kan natuurlijk niemand op tegen zijn.
Tegelijkertijd worden we echter door Jezus voortdurend uit onze comfort-zone gehaald. Dat is
een subtiel evenwicht waar we in de kerk ook blijvend naar zullen moeten zoeken.’ Stoppels
erkent ook, dat een gevoel van veiligheid nodig is om te kunnen leren en om te durven
veranderen: Mensen die zich niet veilig voelen, zijn in de regel geneigd zich vast te houden aan
het bestaande.66 Ook Henk de Roest schrijft in die zin over individuele spiritualiteit en verlangen
naar geborgenheid, namelijk dat ‘de ziel geraakt moet worden om toegerust en gemotiveerd de
weg naar buiten te kunnen gaan. Geen mens kan zonder plek waar hij zich thuis voelt.’67
We begonnen deze paragraaf met Bonhoeffer, en met hem sluiten we ook weer af. Hij stelde
dezelfde vraag over de navolging van Jezus: Leggen we daarmee de mensen een nieuw, zwaar
juk op? Onmogelijke, kwellende eisen die enkel als vrome luxe van enkele mensen misschien
haalbaar zijn, maar niet door werkende mensen die moeten zorgen voor hun brood, hun beroep
en hun familie? Dan schrijft Bonhoeffer echter dat de smalle weg van de kerkelijke beslissing (de
ernst van de navolging) moet samengaan met de volle wijdte van de Christusliefde tot alle
mensen, het geduld, de barmhartigheid voor zwakken en goddelozen. En comfort en challenge
moeten niet tegen elkaar worden uitgespeeld, want in de navolging komen de mensen van onder
het harde juk van hun eigen wetten onder het zachte juk van Jezus Christus. Jezus’ gebod is zacht
en niet zwaar voor hem die gewillig zich eraan overgeeft. Het wil nooit leven vernietigen, maar
bewaren, sterken, genezen.68
Paas, Crisis of Mission, 16-51.
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3.2 Met twee woorden spreken - andere woordparen
We hebben tot nu toe gewerkt met de godsdienstsociologische begrippen comfort en challenge,
in het besef dat dat geen theologische begrippen zijn. Opmerkelijk is, dat waar de essentie van
het christelijke geloof en van kerk-zijn wordt samengevat in expliciet christelijke/theologische
terminologie, dat gewoonlijk ook woordparen zijn. In ecclesiologische en missiologische
modellen wordt meestal met twee woorden gesproken.69 In 3.2 wordt een aantal van die
woordparen besproken op zoek naar grondpatronen, zodat we meer helderheid krijgen over de
theologische betekenis die kan worden gehecht aan comfort en challenge.

Gave en opgave

Overvloed en overgave
Met deze twee kernwoorden vat PKN-scriba Arjan Plaisier het christelijk leven samen in zijn
gelijknamige boek.70 Overvloed hoort bij God, schrijft hij: God heeft deze wereld uit een
innerlijke overvloed geschapen. Ook Gods verhouding tot de eenmaal geschapen wereld en de
eenmaal geschapen mens is die van een overvloed. Die overvloed vraagt om overgave. Geloof is
een daadwerkelijk je openen voor die andere werkelijkheid die op ons toekomt. Waar met
hartstocht wordt gegeven, kan met hartstocht worden teruggegeven. Gave geeft overgave.
Deze twee kernwoorden spreken dus over Gods zijde en de menselijke zijde: God geeft
overvloedig, de mens antwoord met overgave.
Rust en onrust
Dit is een vergelijkbaar woordpaar. Herman Paul en Bart Wallet bespreken in de Nederlandse
uitgave van Tim Kellers boek ‘Centrumkerk’ de kerkvisie van Keller, en herkennen daarin een
bepaalde ‘heilige onrust’.71 Kerk is voor Keller niet primair een instituut, maar een energieke
beweging. Wat hem betreft komen we naar de kerk om veranderd te worden en om anderen te
laten delen in deze vernieuwing van ons leven. Kerken zijn oefenplaatsen, waar Gods Geest ons
traint in de navolging van Jezus. Onrust lijkt kenmerkend voor Kellers ecclesiologie, maar
(vragen Paul en Wallet): Hoe blijft het een heilige onrust, die niet kan worden misverstaan als de
dadendrang van een stelletje christelijke actievelingen? Ze verwijzen daarbij naar de
Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas. In een cultuur die streeft naar controle en beheersing,
dienen christenen volgens Hauerwas vóór alle dingen te beseffen dat God heerst, dat God in
control is en dat mensen daarom kunnen rusten. Om die reden wijzen Paul en Wallet op het
belang van de sacramenten: Als de kerk ergens zichtbaar maakt dat Gods handelen aan
mensenwerk voorafgaat, dan is dat in de sacramenten.
We zien hier met een omgekeerde redenering een vergelijkbare boodschap als hierboven: De
menselijke reactie op Gods handelen betekent dynamiek, onrust, die alleen heilig en heilzaam is
als we beseffen dat het primaat ligt in de rust die we van God ontvangen.
Abundance and obedience
Dit mooi allitererende woordpaar is gemunt door de Amerikaanse christen-filosoof Dallas
Willard.72 Willard keert zich tegen de opvatting van het christelijk geloof als ‘sin management’:
Alsof het alleen draait om hetzij de vergeving van individuele zonden (zoals uitgedrukt in de
bumper sticker ‘Christians aren’t perfect, just forgiven’), of om het bestrijden van sociale zonden.
Met zo’n houding lopen we het gevaar om de volheid van het leven mis te lopen die God ons

Stoppels gebruikt deze termen, ‘met twee woorden spreken’, voor deze thematiek: ‘het tweesporig
beleid…waarin gastvrijheid en ruimte gelijk op gaan met een helder inhoudelijk profiel’. Oefenruimte, 111.
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aanbied: transformatie van ons leven en van ons karakter door discipel te worden van Jezus.73 In
het Nieuwe Testament gaat het over abundance en obedience, met de bijhorende verlossing van
het gewone leven.
Met die abundance wordt de overvloed van het koninkrijk bedoeld: Jezus is gekomen om het
leven in al zijn volheid te geven. Wie dat volle leven leert kennen en ontvangt zal tot zijn of haar
verrassing gaan ervaren dat er zoiets op gang komt als gehoorzaamheid (obedience): een
hartelijk verlangen om Gods wil te doen.
In deze twee woorden vinden we een aansporing om Gods gave en onze opgave of overgave niet
minimalistisch of forensisch op te vatten (sin management), maar als betrokken op een werkelijk
transformatieproces. Ook valt op dat de gehoorzaamheid geen krachtsinspanning vergt maar ‘als
vanzelf’ voortkomt uit het ervaren van overvloed.

Geroepen en gezonden
Called out of and sent into the world

Een ander accent dan in de bovenstaande voorbeelden wordt gelegd in andere modellen, zoals
die van missioloog David Bosch, waarin contouren van Karl Barths theologie zijn te herkennen.
In hun denken heeft de essentie van het christelijk leven meer te maken met een roeping tot
dienst in de wereld dan met het verwerven van persoonlijke verlossing of geestelijke groei.
Bosch stelt dat de jongere niet-westerse kerken de eenzijdige spiritualiteit bekritiseren die de
westerse cultuur en theologie hebben gekenmerkt. Traditioneel hebben de westerse kerken het
geestelijke hoger aangeslagen dan het materiële. Bosch noemde dit (in navolging van Newbigin)
het ‘Pilgrim’s Progress Model’ van spiritualiteit: De wereld wordt gezien als een bedreiging van
iemands geestelijke gezondheid. Bekering is een beslissende breuk met deze wereld en een
vlucht uit de ‘verderfelijke stad’. Verlossing is een puur geestelijke ervaring: We worden verlost
van de wereld. Volgens Bosch wordt deze westerse spiritualiteit sterk beïnvloed door de twee
ketterijen van docetisme (materie is minderwaardig) en monofysitisme (nadruk alleen op de
goddelijke natuur van Christus).
In reactie hierop hebben veel moderne westerse christenen deze traditionele hiërarchie
helemaal omgekeerd, en hebben het materiële verheven boven het geestelijke. Verlossing wordt
bijna volledig in deze wereld gelokaliseerd. Spiritualiteit wordt betrokkenheid op deze wereld.
Waar eerst kerk en wereld volledig van elkaar gescheiden werden, is de spanning tussen beide
nu volledig weggevallen. In beide gevallen, of de wereld nu gezien wordt als bedreiging of als de
enige werkelijkheid, laat het westerse christendom een opvallende polarisatie zien tussen het
geestelijke en het materiële.74
Bosch verdedigde de overtuiging dat een uitweg uit dit dilemma kan worden gevonden door de
het paradoxale karakter van ons bestaan in de wereld te bevestigen. Hij citeert een stelling van
de Faith and Order Commission van de Wereldraad van Kerken uit 1952: De kerk is altijd
tegelijkertijd ‘called out of the world and sent into the world.’ Bosch schrijft daarover: Dit zijn niet
twee gescheiden beweging, maar één. Het is geen kwestie van balans maar van spanning: The
church’s being called out of the world sends her into the world; her being sent into the world calls
her out of the world.
Deze beschrijving van het model van de kerk in de wereld ligt in het verlengde van het model dat
God openbaarde in het kruis van Christus: Het kruis verenigt het geestelijke en het materiële, het
is het teken van totale identificatie met de wereld en van radicale afscheiding van de wereld. Een
spiritualiteit die daarmee overeenkomt, betrokken zijn op de wereld en tegelijk de wereld
verzaken, is een spiritualiteit die gemakkelijker wordt aangetroffen onder niet-westerse
christenen.75

Willard was bij zijn leven één van de voormannen van de Christian spiritual formation beweging, gericht op spiritual
transformation door oefening in de geestelijke disciplines.
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Bosch, D., A Spirituality of the Road, Wipf and Stock Publishers, 2001,12-15.

32

Op andere plaatsen schrijft Bosch meer over de relatie van het called out and sent in. Die twee
kunnen niet los bestaan, alsof de persoonlijke ervaring van genade en verlossing iemand tot een
christen maakt. Israël maakte dezelfde fout door de aard van haar verkiezing op te vatten als een
speciale zegen of als een voorkeursbehandeling, in plaats van als een verantwoordelijkheid en
een roeping tot dienst. Wat iemand tot een christen maakt is zijn of haar ministry – de roeping
om een dienaar te worden.76
Bosch volgt hier dezelfde lijn als Engelse zendingstheoloog en bisschop Lesslie Newbigin, die
ook ‘the scandal of particularity’ behandelt door middel van wat hij noemt de ‘logic of election’ en
daarbij zijn uitgangspunt neemt in de roeping van Abraham in Gen.12: ‘ To be chosen, to be elect,
therefore does not mean that the elect are the saved and the rest are the lost. To be elect in Christ
Jesus, and there is no other election, means to be incorporated into his mission to the world, to be
the bearer of God’s saving purpose for his whole world, to be the sign and the agent and the first
fruit of his blessed kingdom, which is for all’.77 Ook oudtestamenticus en missioloog Christopher
Wright schrijft in dezelfde lijn: Election is of course, in the light of the whole Bible, election unto
salvation. But it is first of all election unto mission’ .78 Een laatste naam om in dit verband te
noemen is de Amerikaanse missioloog Darrell Guder, die de vinger op dezelfde plek legt: Er is
ten onrechte een onderscheid gemaakt tussen ‘the benefits of the gospel’ (individuele verlossing)
en ‘the mission of the gospel’, de reden waarvoor we Gods genade in Christus hebben ontvangen:
om ons kracht te geven om getuigen van Christus te zijn.79
Bosch en Guder zijn expliciet terug te voeren op de kritiek van Karl Barth, dat Christus en de
kerk niet moeten worden gereduceerd tot verdeler van zegeningen. Barth maakte hetzelfde
onderscheid als Bosch tussen twee reductionistische verklaringen van het bestaan van de
christen: piëtistische wereldmijding enerzijds of anderzijds een menselijk programma van
sociale verandering, een programma waarin christenen tot taak hebben het koninkrijk van God
te bouwen.80 Dit moderne reductionisme worstelt met de spanning tussen evangelisatie en
sociale gerechtigheid. Die dichotomie kan alleen worden overstegen door het evangelie, dat
groter is dan deze reducties. De crux voor Barth is de vraag naar Gods redenen voor het
verlossingswerk. Deze vraag legt het egocentrisme en antropocentrisme bloot van ons
reductionisme: zowel de wereld mijdende piëtist als de wereldhervormende sociaal-activist
tonen vooral hun zorg voor hun eigen verlossing. Het christelijk bestaan wordt in beide gevallen
bezien vanuit het centrale punt van de christen die de effecten van verlossing relateert en
zichzelf en zijn eigen omgeving. Echter: Moet het doel van Gods daden worden gedefinieerd als
‘mijn veiligheid en heilszekerheid’? Wordt het evangelie dan niet geherdefinieerd als een
geheiligd egocentrisme waarin de mens de maat van alle dingen wordt?81
Tegen deze focus op de beneficia, de verdiensten van de verlossing, die volgens Barth sterk
verankerd is in de theologieën van de protestantse kerken, brengt hij het argument in, dat waar
in de Bijbel personen82 worden geroepen door God, het nooit draait om hun ervaring van
verlossing maar om het doel van hun roeping. Er is geen aandacht voor hun persoonlijke
welbevinden in hun relatie met God of voor het redden van hun ziel, maar voor de taak die
wordt gegeven.83
De bovenstaande lijn van denken over verkiezing van Barth, Newbigin, Bosch en Wright, waarin
verkiezing betrokken wordt op de taak van de christen in de wereld, zie ik als een correctie op
Bosch, D.J., Witness to the World: The Christian Mission in Theological Perspective, 1980, 226.
Newbigin, L., The Gospel in the Pluralist Society, Grand Rapids, 1989, 87.
78 Wright, C. J.H., The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative, Downers Grove, 2006, 264.
79 Guder, D. L., The Continuing Conversion of the Church, Grand Rapids 2000. 120v. In het voorbijgaan merken we
opnieuw een woordpaar op: benefits en mission.
80 Vergelijk het eerder genoemde onderscheid van A. van de Beek tussen theologie van geborgenheid en theologie van
vernieuwing van de wereld.
81 Barth erkent dat noch de piëtistische noch de ethische reductie van het evangelie zelden in onversneden vorm
bestaan heeft.
82 Genoemd worden: Abraham, Mozes, de profeten, de discipelen, Paulus.
83 Barth, Church Dogmatics: The Doctrine of Reconciliation, lV, 3/2, 1962, 554v, besproken in: Guder, D. L., Conversion
120v.
76
77

33

het klassieke Calvinistische denken daarover, dat ahistorisch, individualistisch en
reductionistisch is. Barths argument met betrekking tot roeping is echter niet overtuigend;
roeping is iets anders dan verkiezing of rechtvaardiging. De roeping van aartsvaders, profeten
en apostelen voor hun specifieke taak is niet bepalend voor de betekenis van de roeping van
iedere christen tot geloof en navolging.
Het hier besproken model probeert de gesignaleerde reductionistische benaderingen
(aangeduid als piëtisme en sociale verandering) te overstijgen door ze met elkaar te verbinden:
De kerk is zowel uit de wereld geroepen als in de wereld gezonden. Alleen die paradoxale
spanning doet recht aan het evangelie. Toch lukt het niet goed om die spanning te bewaren,
omdat alle genoemde theologen prioriteit toekennen aan de missie, dat is de taak om getuige te
zijn in de wereld. Die missie is wat een christen definieert. Persoonlijke verlossing heeft geen
betekenis in zichzelf, maar is ondergeschikt aan de taak die de christen krijgt. Comfort en
challenge worden hier nauw op elkaar betrokken, maar de vraag is of de comfort van
persoonlijke verlossing nog voldoende eigenstandigheid behoudt.

Uitnodiging en uitdaging

Het laatste begrippenpaar is weer van heel andere aard. Mike Breen is een Engels missionair
kerkleider, en hij schrijft in zijn boek over ‘een cultuur van discipelschap’ over comfort en
challenge in verhouding tot discipelschap.84 Comfort wordt door Breen omgezet in invitation,
uitnodiging: dat wil zeggen dat je uitgenodigd wordt om een relatie aan te gaan met iemand,
toegang te krijgen tot iemands leven. Hij schrijft dat een van de geheimen van Jezus’ optreden is
gelegen in de combinatie van high invitation en high challenge. Hij nodigt zijn volgelingen uit tot
een intiemere relatie met Hem en daagt hen tegelijkertijd uit als het gaat om hun foute en
ongezonde gedrag. Er is hier dus geen spanning tussen invitation en challenge, het zijn geen
communicerende vaten, maar beide zijn evenzeer nodig voor het creëren van een
discipelschapscultuur. Als deze twee dynamieken niet samen opgaan, zul je mensen niet zien
groeien naar de personen zoals God ze bedoeld heeft. Wat hiervoor nodig is, is effectief
leiderschap: omdat discipelschap alleen kan plaatsvinden binnen een open en persoonlijke
relatie (uitnodiging), kan discipelschap niet los gedacht worden van de persoon die leiding geeft,
die zijn leven deelt met de discipel.

Figuur 3.1 schema discipelschapscultuur Breen85
Breen maakt met bovenstaand schema duidelijk hoe zij de toekomst van de kerk zien:
uitnodiging en uitdaging vormen beide een as. Bij uitnodiging gaat het om relationele
kwaliteiten: in welke mate wordt de ander geaccepteerd in opgenomen in de gemeenschap? Bij
uitdaging gaat het om de vraag: in hoeverre kenmerkt deze gemeenschap zich door inhoudelijke
uitdaging om tot levensverandering te komen? De kerk kan volgens dit schema alleen in het
kwadrant rechtsboven tot discipelschaps-ontwikkeling komen.
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Breen, cultuur, 18-24.
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Wat in dit schema opvalt is, dat comfort is veranderd in uitnodiging. Daarmee is de connotatie
met troost voor zwakte, tegenslag en verdriet weggevallen, en daardoor is de spanning tussen
comfort en challenge weggenomen. Jezus en zijn evangelie zijn zo niet bij voorbaat de
schuilplaats alleen voor mensen met krukken, maar een bron van acceptatie voor wie dan ook,
sterken en zwakken.
Wat ook opvalt is de sterk relationele insteek: Het christelijke leven uitgedrukt als discipelschap
is alleen denkbaar in de setting van intensieve relaties binnen de christelijke gemeente.

Een patroon: rechtvaardiging en heiliging

Comfort en challenge zijn niet per sé theologische termen, maar toch is de essentie van christenzijn en kerk-zijn steeds weer een kwestie van ‘met twee woorden spreken’, zo lijkt het.
Hierboven hebben we die woordparen in drie categorieën ingedeeld, die hieronder zijn
samengevat:
1. gave en opgave:
mens-God;
challenge: overgave, gehoorzaamheid.
2. geroepen en gezonden: kerk-wereld;
challenge: missie, getuigenis.
3. uitnodiging en uitdaging: binnen de kerk;
challenge: leren als discipel.
We merken op dat in de verschillende categorieën verschillende relaties aan de orde zijn, die
constitutief zijn voor het christelijk leven. Comfort en challenge kan dus op die verschillende
relaties worden betrokken, en krijgt dan een andere gedaante. De gedaanten van challenge zijn
in het schema hierboven uitgelicht.
Een paar andere observaties op grond van deze paragraaf. Het primaat ligt telkens in God, zo
blijkt: Het begint met de overvloed en rust die Hij geeft, met de roeping of verkiezing door God,
en met de uitnodiging die van Jezus uitgaat. De challenge is reactie.
Comfort en challenge zijn niet los verkrijgbaar, wordt ook steeds benadrukt. Anders is sprake
van vervorming, reductionisme. Ze kwalificeren elkaar. Misschien moeten we dan spreken van
comforting challenge of challenging comfort.
Aan Barth ontlenen we het inzicht, dat reductionisme ontstaat als gevolg van egocentrisme en
antropocentrisme. Comfort en challenge raken misvormd als de mens en zijn verlossing centraal
staan: Het gaat om de relatie met God en zijn rijk. Het eenvoudige schema van Breen voegt
daaraan toe dat relaties tussen mensen onmisbaar zijn om comfort en challenge gestalte te geven
in de praktijk van het christelijke leven. Beide noties staan op gespannen voet met het
verschijnsel zelfspiritualiteit, dat in het vorige hoofdstuk werd geïntroduceerd.
Waarom wordt er steeds met twee woorden gesproken? Onvermijdelijk herkennen we in de
verschillende variaties op het thema comfort en challenge ‘rechtvaardiging’ en ‘heiliging’ als de
twee systematisch-theologische polen waartussen de boven besproken modellen worden
opgespannen.86 We herkennen, daarmee samenhangend, de twee woorden waarmee we over
Christus moeten spreken om Hem recht te doen: Heiland en Heer. We herkennen de
hoofdmomenten van het evangelie van Christus: kruis en opstanding. We herkennen de twee
variaties van het evangelie: die van het kruis en die van het koninkrijk. Of, in het meer klassieke
woordpaar van Luther: wet en evangelie. Het woord van God ‘comforts the afflicted and afflicts
the comfortable’. Hebben we hier te maken met een onwrikbaar grondpatroon van het christelijk
geloof, of is dit een patroon dat geschoeid is op de leest van de hoofdaccenten van de Reformatie
– rechtvaardiging en heiliging?
Steeds merken we dat die twee polen al te gemakkelijk een eigen leven gaan leiden en dan een
eenzijdige invulling krijgen: de reductionistische benaderingen van piëtisme en sociaal activisme
(Barth), of met andere woorden: de theologie van geborgenheid en die van vernieuwing (A. van
de Beek). Van de Beek zelf kiest voor een derde optie: theologie van het oordeel. Wellicht is een
ander grondpatroon denkbaar dan dat van rechtvaardiging en heiliging? Hier zullen we later op
terugkomen.
Misschien is het beter om met de systematisch-theologen Van den Brink & Van der Kooi en Berkhof te het woord
transformatie te gebruiken in plaats van heiliging.
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3.3 Dimensies van comfort en challenge
In 3.3 onderzoeken we een paar ecclesiologische parameters van comfort en challenge. We
moeten ons niet alleen afvragen of de lat van het christen-zijn hoog moet liggen in de kerk of
niet, maar ook voor wie dan wel of niet. Moet in deze thematiek niet worden gedifferentieerd
tussen christenen - niet iedereen is religieus even begaafd? Is troost er voor zwakke mensen en
uitdaging voor sterke? Of is in elk geval de realiteit niet zo dat sommige christenen de lat hoger
leggen dan anderen? En hoe duiden we dat dan theologisch? Andere vragen: Kan de kerk wel
challenging zijn in een tijd van individualisering en van lichte gemeenschappen? En de eerste
vraag: Gaat het in het geloof om troost aan de randen van het bestaan, of is er een
geloofsuitdaging midden in het leven?

Privé en publiek

Als eerste ‘dimensie’ van comfort en challenge in het functioneren van kerken refereren we
nogmaals aan het thema van de privatisering van het christen-zijn, en de daarmee verbonden
vraag naar de maatschappelijke rol van christenen. In hoofdstuk 2 stonden we hier al bij stil,
onder verwijzing naar het schema van Keller waarin de uiteenlopende theologische visies
worden weergegeven op de verhouding van kerk en maatschappij.
Dekker haalt de woorden aan van Banning, die een van de hoofdfiguren was in de
kerkopbouwbeweging in de Nederlandse Hervormde Kerk, dat het bij de kerkvernieuwing ging
om de vraag of de kerk een in zichzelf besloten cultusgemeenschap van gelovigen zal zijn, dan
wel de plaats waar de heerschappij van Christus over alle levensgebieden beleden wordt. Dekker
signaleert tot zijn spijt dat het eerste vooral het geval is geweest: een cultusgemeenschap van
gelovigen, waar voornamelijk het privéleven van gelovigen aan de orde komt. Het publieke leven
van mensen, hun leven in de samenleving, krijgt veel minder aandacht. Het dilemma tussen privé
en publiek hangt dan ook weer samen met een andere tegenstelling, namelijk die tussen
gerichtheid op het geestelijk leven, op het persoonlijk heil, en op het leven na de dood enerzijds,
en een gerichtheid op het hele leven, op het heil voor de hele wereld en dus op het leven voor de
dood anderzijds. We herkennen hier weer de tegenstelling tussen een theologie van
geborgenheid en die van vernieuwing.87
Met instemming haalt Dekker ook woorden van de theoloog Berkhof aan: ‘[God] is verklaard tot
het laatste wat Hij ooit voor zijn wereld zou willen zijn: ‘Privatsache’.’ En dan vervolgt Dekker:
Een situatie die het tegendeel is van wat volgens Bonhoeffer gewenst is als hij zegt dat God
erkend moet worden ‘midden in het leven en niet pas aan de grenzen van ons kennen, als we
sterk en gezond zijn en niet pas als we lijden, als we handelen en niet pas als we zondigen.’ En
wat voor God en de christelijke godsdienst geldt, geldt ook voor de kerk: als we God volgens
Bonhoeffer niet als Lückenbüsser, als een stoplap mogen zien, dan moet ook de kerk niet als
zodanig willen fungeren, vindt Dekker. Toch meent hij dat dit voor veel mensen de enige functie
van de kerk is.88
In het vorig hoofdstuk is ook al ruim aan de orde gekomen dat het dilemma van comfort en
challenge niet opgaat in de tegenstelling tussen privé en publiek, omdat de geloofsuitdaging
nadrukkelijk ook steeds meer op het privé(geloofs)leven en op het gezamenlijk gemeenteleven
wordt betrokken. Toch speelt deze dimensie steeds een belangrijke rol.

Dekker laat zich in zijn insteek kennen als een transformationist in de lijn van Kuyper. Veelzeggend is ook de titel
van zijn hier aangehaalde boek: ‘Zodat de wereld verandert’.
88 Dekker, Zodat de wereld, 11,73-6,173.
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Differentiatie van christenen?
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk bleek de vraag, of in de kerk de lat hoog of laag moet
worden gelegd, moeilijk om te beantwoorden. Het is echter denkbaar dat de vraag niet klopt:
misschien is het niet het één of het ander, maar beide. Stoppels haalt ergens de volgende
uitspraak aan: ‘We leggen de lat voor kerk-zijn lager, zodat iedereen er deel van kan zijn, en we
leggen de lat van discipelschap hoger, zodat iedereen er zich van bewust is wat het betekent een
leerling van Jezus te zijn.’89 Socioloog Max Weber maakte al het onderscheid tussen religie van
de massa en religie van de virtuozen: de massa zoekt troost en genezing in de godsdienst, maar
de virtuozen vervullen de ethische vereisten van de godsdienst op zoek naar geestelijke
verlossing of verlichting.90
Differentiatie tussen verschillende klassen van christenen is een verschijnsel dat in de
Middeleeuwen gestalte kreeg door het onderscheid tussen het monastieke en het ‘gewone’
christelijke leven. Dankzij het model van natuur en genade van Thomas van Aquino kreeg die
dubbelheid onder christenen een theologische status, waarbij het monastieke leven een
evangelisch ‘extra’ werd dat niet door iedereen hoefde te worden gepraktiseerd, maar wel tot
welzijn van iedereen zou strekken: één kerk in de gestalte van parochie en klooster.91 Luther
had harde kritiek op de dubbele vorm van christendom die was ontstaan door het corrupte
systeem van de kloosters, maar tegelijk streed hij voor monastieke idealen en leek zijn
hervorming in veel opzichten op een poging de kerk als geheel te monastiseren: Hij vond dat
ieder christen geroepen was tot een toegewijd christelijk leven, net als de monniken in het
klooster. Hij moest erkennen dat veel Europeanen slechts oppervlakkig christelijk waren; wel
gedoopt, maar weinig toegewijd. Luthers principiële overtuiging was dat alle gedoopte mensen
christen waren, en dus ook geroepen werden tot een in morele zin ‘monastiek’ leven. Hij wees
om die reden een onderscheid tussen ‘toegewijden’ en ‘gewone’ christenen af. Het
onvermijdelijke gevolg was een onvrede binnen de kerk over de lauwheid en
‘wereldgelijkvormigheid’. Ook binnen het Calvinisme is dat te zien. Tegelijkertijd zijn er binnen
het Calvinisme steeds pogingen geweest om heel de kerk tot toewijding te brengen, met als
gevolg veel scheuringen over tal van kwesties. Anabaptisten ‘lossen dit probleem op’ door het
geloof nadrukkelijker tot een keuze te maken en de morele lat hoger te leggen (En dus het
grootste deel van het volk tot heiden te verklaren).92 Ook keuzekerken uit andere tradities zijn
gebaseerd op het principe dat lidmaatschap geloof en toewijding met zich meebrengt, dit in
onderscheid van volkskerken waar sprake is van een geleidelijke overgang tussen kerk en
wereld en waar dus differentiatie in toewijding verondersteld wordt. Ook keuzekerken
ontkomen er niet aan dat ze in de praktijk te maken hebben met meer en minder toegewijde
leden, en daarbij is niet per se van belang of het gemeenten zijn met kinderdoop of
volwassendoop.
Een belangrijke achterliggende vraag is, of het zendingsproces via het ‘discipel voor discipel’principe de wereld doorgaat, of via grotere oppervlakkige bekeringen die later kunnen worden
‘geperfectioneerd’. De beweging van de ecclesial turn, van de kerk als oefenplaats en
tegencultuur, zet (opnieuw) in op het beginsel van discipelschap: christen-zijn impliceert
toewijding. Stefan Paas betuigt instemming met dit principe, maar heeft als kanttekening dat
vroeger deze tegenculturen konden functioneren omdat God verondersteld was in de hele
werkelijkheid, ook bij de mensen die zich niet tot ‘radicalen’ rekenden. Nu is er voor het eerst
Stoppels, Oefenruimte, 111.
Clarke, P.B. (red.), The Oxford Handbook of the Sociology of Religion, Oxford, 2009, 86.
91 Tegen deze achtergrond is het opmerkelijk dat paus Franciscus geen onderscheid maakt in de roeping van
christenen: Hij beschouwt alle gedoopte christenen als missionaire discipelen: ‘In virtue of their baptism, all the
members of the People of God have become missionary disciples, Encycliek Evangelii Gaudium, 2013, par.120. Vgl.
daarbij ook par.24: ‘The disciple is ready to put his or her whole life on the line, even to accepting martyrdom, in bearing
witness to Jesus Christ.’
92 Bruijne, J. de, Gastvrije vreemdelingen, Een onderzoek naar het monastieke ideaal in een seculiere cultuur, eindscriptie
TU Kampen, 2013, 11-15.
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een volkomen seculiere cultuur. De kerk ontkomt er om die reden die aan om ook te investeren
in publieke bekendheid, in de aanwezigheid van het christelijke verhaal in de plurale
samenleving.93
Een principiële instemming met het model van toegewijd christen-zijn sluit niet uit dat in de
praktijk kan worden gewerkt met het model van verschillende kringen van betrokkenheid en
toewijding. Paas ontvouwt zo’n visie op de gemeente als leergemeenschap met doorgaande en
missionair getinte leerprocessen, met gradaties van lidmaatschap en nadruk op groei,
levensheiliging en discipelschap. Verschillende stadia van toewijding gaan zo samen met een
voortdurende beklemtoning van het centrum – de binding aan Jezus Christus.94
De ethicus Ad de Bruijne pleit in dit verband voor een scheutje katholiek realisme, tegenover een
protestants idealisme dat van iedere christen in beginsel hetzelfde verwacht (‘algemeen
priesterschap’): Wanneer in de gemeente een reliëf van voorgangers en navolgers wordt erkend,
ontstaat er ruimte voor het stichten van ‘nieuw-monastieke’ subgemeenschappen die zich
gestructureerd wijden aan de beoefening van de relatie met God en daarbij tegelijk gastvrijheid
beoefenen en zo anderen meenemen in een spirituele vorming.95

Discipelen en de schare
We zien dus dat differentiatie van christenen op het punt van de challenge van het geloof een
fact of life is. Dat kan betreurd en bestreden worden, er kan uit oogpunt van gemeente-opbouw
en missionair kerk-zijn bewust mee gewerkt worden, maar een andere vraag is of er een bijbelstheologische rechtvaardiging is voor deze differentiatie. In de Middeleeuwen werd zo’n
rechtvaardiging gevonden in het schema van natuur en genade. Veel recenter hebben met name
theologen uit vooral de vroegere Hervormde Kerk een theologisch onderscheid gemaakt tussen
de discipelen en de ‘schare’, zoals we die tegenkomen in de evangeliën: Niet iedereen is
geroepen tot de twaalf. We komen in het Evangelie voortdurend mensen tegen die even in beeld
zijn door hun ontmoeting met Jezus, maar van wie we niets lezen over een oproep aan hun adres
om Jezus te gaan volgen. Jezus roept niet iedereen, overal en altijd zul je ook de schare
aantreffen, de groep van mensen die de kerkdeur bepaald niet platloopt en vooral in beeld komt
als het leven scharniert, zoals bij geboorte, ziekte, huwelijk en afscheid.
Voor een weergave van de theologie van de schare richten we ons op een artikel van ds. P.L. de
Jong rond dit thema.96 In deze theologie is het thema van het verbond van groot belang: Het
verbond betrof in het O.T. het hele volk, maar vaak was het slechts een smalle stroom binnen het
volk, die ernst maakte met belofte en gebod. Er is een vloeiende grens tussen deze onzichtbare
kern en zichtbaar volk van God. Ook als het verbond door ontrouw in een totale crisis raakt, blijft
de trouw van God en de belofte van een rest als begin van een nieuwe tijd. Dezelfde spanning
herkennen we in het evangelie, waar zich rond Jezus een kerngemeente verzamelt uit de brede
schare van het verbondsvolk. Jezus zoekt de randen van dat volk op, schapen zonder herder, om
het verlorene te zoeken en te redden. Ook hier is sprake van een min of meer vloeiende grens
tussen de scharen en de overtuigde volgelingen. In de nieuwtestamentische brieven wordt ook
duidelijk dat Paulus in de gemeenten veel kaf onder het koren aantreft qua geloof, leven en leer,
schrijft De Jong. De gemeente van Christus is naar haar zichtbare kant een gemengde
gemeenschap: rond een kern van gelovigen en ingewijden is er een brede kring van gedoopten
en niet-gedoopten, van twijfelaars en zoekers.
Stoppels gaat in op deze theologie van de schare, waaraan vooral de naam van de theoloog
Noordmans uit de eerste helft van de vorige eeuw is verbonden. Stoppels herkent in het
www.hetnetwerk.net/scenario/2012/11/interview-stefan-paas/ [16-4-2014]
Paas, S., De werkers van het laatste uur, Zoetermeer, 2003, hoofdstuk 9.
95 Bruijne, A.L.Th. de, Spirituele vorming tussen opleiding en gemeente: van voorgangers tot navolger,
Congresmap ‘Spirituele vorming in de lokale geloofsgemeenschap’, Kampen, 2013.
96 Jong, P.L. de, ‘De volkskerk voorbij? gemeente- en kerk-zijn vandaag’, in: Dekker, W. & P.J. Visser, Om de
verstaanbaarheid. over Bijbel, geloof en kerk in een postmoderne samenleving, Zoetermeer, 2002, 155-174.
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optreden van Jezus geen bewust tweesporenbeleid in de zin dat hij bepaalde mensen roept om
discipel te worden en anderen roept om ‘scharen’ te zijn en te blijven: ‘Die schare is er altijd en
zal er ook altijd zijn, want die ‘schare’ zit ook in mijzelf als leerling van Jezus’. Maar Stoppels wil
die schare niet tot theologische categorie maken, om de volgende redenen.
Ten eerste komen we ‘de schare’ (Grieks: ochlos) vooral tegen rondom Jezus, maar worden ze
niet meer genoemd in verband met de kleine ontstane gemeenten in het N.T. Bovendien kent het
woord ochlos een breed gebruik in het N.T. zonder dat er een inhoudelijke kwalificatie aan vast
lijkt te zitten. De Nieuwe Bijbelvertaling spreekt dan ook neutraal van ‘mensen’ of van ‘een
menigte’. In de term zelf zit geen theologie. Los van de terminologie van de schare analyseert
Stoppels ook het schriftberoep van de theologen die pleiten voor een mate van vrijheid en
verscheidenheid in geloofstoewijding in de gemeente, en concludeert dat dit Bijbels-theologisch
zwak is.97
Een ander argument dat wordt genoemd voor differentiatie is dat van ‘plaatsbekleding’: Moet
ook niet ‘het heilige’ in stand gehouden worden via de specifieke toewijding van hen die hiertoe
in het midden van de gemeente geroepen worden? Is het niet nodig dat bepaalde mensen,
mannen en vrouwen, geroepen worden – misschien zelfs plaatsbekledend voor anderen – om in
het bijzonder de lofzang gaande te houden? Zoals niet iedereen zelf aan sport doet, maar er wel
graag naar kijkt, of niet iedereen zelf een instrument bespeelt, maar wel graag af en toe naar een
concert gaat. Niet iedereen is religieus gezien even begaafd. Waarom zou iedere gelovige zich
actief op het speelveld moeten begeven? Als toeschouwer is hij of zij toch ook betrokken?
Stoppels’ reactie is, dat we bij het leren van Jezus, het leerling zijn, toch een ander speelveld
betreden: Een mens kan niet voor of namens een ander mens leren. het leren van Christus is
uiteindelijk toch een persoonlijke verantwoordelijkheid, vergelijkbaar met de gelijkenis van de
verstandige en de onverstandige meisjes (Mat. 25:1-13). Alle tien meisjes in de gelijkenis zijn
verantwoordelijk voor de eigen olie. Er zijn wel degelijk allerlei manieren waarop de kerk
‘plaatsvervangend’ opereert – denk bijvoorbeeld aan de voorbede voor de wereld – maar dat
geldt dus niet voor de persoonlijke navolging van Christus en de toewijding aan Zijn Rijk.98
Een laatste argument van Stoppels wat in dit kader van belang is, is dat het om inhoudelijke
redenen bezwaarlijk is om te zeer onderscheid te maken tussen christenen die inzetten op de
comfort en anderen die zich toeleggen op de challenge, omdat comfort en challenge in het
discipelschap met elkaar verweven zijn. De enige scene waarin Jezus direct oproept om van Hèm
te leren brengt ons niet bij de gezonden en de sterken, maar bij gedeukte en gebutste mensen
(Mt. 11,28-29). De uitnodiging een leerproces aan te gaan is immers hier gericht aan vermoeide,
belaste mensen. Aan hun adres zou je vooral de uitnodiging tot rust en ontspanning verwachten.
Maar juist hier vinden we een directe oproep van Jezus om van hem te leren. In dit leerproces
gaat het om rust voor de ziel. Deze woorden van Jezus halen het begrip discipelschap uit een
sfeer van de godsdienstige elite, van de enkele religieuze virtuoos en ook uit de sfeer van een
genadeloos opgejaagd worden door een veeleisende en daarmee beklemmende opvatting van
discipelschap. Discipelschap heeft alles met rust voor de ziel te maken. Op de een of andere
manier zijn in de navolging van Christus comfort en challenge altijd verweven, schrijft Stoppels.99
Ter afsluiting: We constateren hier duidelijk uiteenlopende theologische accenten. Stoppels
merkt terecht op dat aan de term ‘schare’ niet te veel theologie moet worden opgehangen. Toch
doet hij daarmee geen recht aan de bredere argumentatie vanuit de verbondstheologie, zoals
hiervoor weergegeven door De Jong, die niet alleen is opgehangen aan de term ‘schare’. Het is
goed dat tussen deze uiteenlopende accenten spanning blijft bestaan. Er kan theologisch over
getwist worden of de zichtbare belijdende kerk niet moet worden onderscheiden van de
onzichtbare Kerk. Hoe dan ook is de kerk niet alleen maar mensenwerk. God kan op ongeziene
Stoppels, Oefenruimte, 121,122.
Stoppels, Inleiding, 4.
99 Stoppels, Inleiding, 3. Ook Bonhoeffer verwijst in het voorwoord van Navolging naar deze bijbeltekst.
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wijze zijn weg gaan met mensen in of buiten de randen van de kerk. Maar dat moet ons niet van
weerhouden om de challenge van de navolging van Christus voor te houden aan ieder mens.

Lichte en zware gemeenschappen

Een laatste dimensie om te bespreken aangaande comfort en challenge in de praktijk van kerkzijn vandaag, is de ambiguïteit van deelname aan de geloofsgemeenschap in een tijd van
individualiteit. Stoppels heeft daar in Oefenruimte belangrijke dingen over geschreven, waarvan
we hier e.e.a. bespreken.100 Hij noemt om te beginnen twee vormen van ambivalentie die
mensen voelen over toewijding aan de (kerkelijke) gemeenschap: De eerste is dat het onszelf
toevertrouwen aan de gemeenschap niet altijd comfortabel is, omdat het evangelie ons iets te
zeggen heeft. Werkelijke gemeenschap is niet alleen maar aantrekkelijk, maar ook altijd
confronterend. De tweede vorm van gezonde ambivalentie heeft te maken met de vereiste
kritische distantie tegenover de gemeente, in het besef dat die niet samenvalt met het koninkrijk
van God.
De participatiepatronen van mensen wijzigen zich in onze samenleving. Mensen binden zich niet
voor langere tijd; participatie wordt incidenteel en partieel. Sociologen spreken in dat verband
over lichte gemeenschappen. In ontwerpen voor kerkmodellen klinkt deze tendens door.
Theologisch is een belangrijke vraag of lichte kerkelijke gemeenschappen wel samen kunnen
gaan met de zware aanspraak die het evangelie maakt op mensen. Stoppels heeft die vraag
behandeld door kerkopbouwkundige literatuur te analyseren op modellen voor lichte en zware
gemeenschappen en de theologische basis van die modellen te beoordelen. Hij is kritisch op de
bijbels-theologische onderbouwing van de ‘lichte’ kerkmodellen, zoals hiervoor ook al genoemd.
Zijns inziens ‘verdraagt het Rijk Gods geen ‘concurrentie’ en vraagt om een totale en permanente
toewijding. Elders brengt Stoppels dit spanningsveld aldus onder woorden: ‘De kerk biedt aan
mensen een gastvrije, dus niet dwingende ruimte, maar in die vrije ruimte moet wel de
zuigkracht voelbaar zijn in de richting van de gemeenschappelijke weg van de navolging.’101
Eén van de theologen die Stoppels bespreekt is de missiologe Mechteld Jansen. In de kerk zal het
steeds weer moeten gaan om een ‘zwaar’ commitment aan de zaak van het Evangelie, niet om
een ‘zware’ binding aan het instituut, stelt zij. De kerk is daarmee zowel een ‘zware’ als een
‘lichte’ gemeenschap.’ 102: Stoppels erkent in zijn commentaar dat de navolging van Christus en
het deelnemen aan een geloofsgemeenschap zeker niet samenvallen. ‘Terecht onderscheidt
Jansen deze toewijding aan het Rijk Gods van de toewijding aan de kerk, iets wat vroeger wel
eens vergeten werd.’ Maar, stelt Stoppels, navolging van Christus kan sociologisch gezien niet
vruchtbaar worden zonder het deelnemen aan een geloofsgemeenschap. We merken hierbij op
dat Jansen afstand neemt tot een zware binding aan het instituut kerk, terwijl Stoppels zegt dat
ze de betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap relativeert. Geloofsgemeenschap en het instituut
kerk zijn echter niet identiek. Afstand nemen van een zware binding aan het instituut kerk,
impliceert niet per sé verminderde betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap. Het is wellicht
nuttig om in het spreken over zware en lichte gemeenschappen verschillende dimensies te
onderscheiden: Gemeenschappen kunnen licht of zwaar zijn in institutioneel, relationeel of
geloofsinhoudelijk opzicht. Vormen van christelijke gemeenschap kunnen institutioneel licht
zijn, omdat ze flexibel van organisatie zijn en geen langdurige en veelomvattende toewijding aan
de organisatie vragen, terwijl ze wel grote zuigkracht willen uitoefenen als het gaat om relaties
en geloofstoewijding. Een voorbeeld vinden we in het verschijnsel van mission-sjapt
communities, zoals dat in Nederland wordt gestimuleerd vanuit het initiatief van ‘Nederland

Stoppels, Oefenruimte, 40-45, 109.
Stoppels, Leuker, 45
102 Jansen, M., ‘Missionaire grensoverschrijding’, in: Kruijff, G. de & Jong, W. de (red.), Een lichte last, Protestantse
theologen over de kerk, Zoetermeer 2010, 23-38.
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Zoekt’.103 Tussen organisatie en individu bevindt zich in dit voorbeeld de sociale ruimte van de
middelgrote groep waar gastvrijheid samengaat met groeiruimte.

Conclusie

Bij een ecclesiologische reflectie op het thema comfort & challenge constateren we dat de
spanning tussen deze begrippen zowel inherent theologisch is als situationeel. Inherent
theologisch is de spanning tussen de bijbelse motieven van genade en navolging. De Reformatie
staat voor de herontdekking van het primaat van de genade. In dat perspectief ligt de lat voor
het christenzijn principieel laag. Het blijvende risico is dat deze boodschap wordt misverstaan
als een boodschap van goedkope genade. Dit leidt tot een blijvende worsteling met de vraag wat
de challenge is van het christelijk leven die correspondeert met het sola gratia en sola fide.
De situationele spanning tussen comfort en challenge heeft te maken met de privatisering en
subjectivering van het geloof en de marginalisering van de kerk in het publieke leven. Hierdoor
ontstaat spanning tussen de ervaren behoefte aan veiligheid en de ervaren noodzaak van
innovatie.
Dit spanningsveld vormt een vruchtbare voedingsbodem voor psychologisch gekleurde vormen
van spiritualiteit waarin steeds minder ruimte is voor de schaduwkanten van het geloof als
zelfverloochening, overgave, navolging. Naast dit therapeutisch christendom valt ook een
tegenbeweging te constateren die de kerk vooral wil zien als een oefenruimte voor
discipelschap. Hier wordt gepleit voor een hogere lat van toewijding. Dit vraagt om bezinning
rond een aantal dimensies van comfort en challenge, die met name te maken hebben met de
vraag naar differentiatie van christenen. Deze differentiatie in toewijding is altijd een gegeven
geweest. In missionair-ecclesiologische modellen wordt met dat gegeven ook gewerkt, ook als
wordt beleden dat discipelschap persoonlijk is en niet plaatsvervangend kan zijn. Bij Christus
zelf is de oproep om van Hem te leren overigens niet alleen gericht aan virtuozen, maar juist aan
hen die moe en belast zijn.
Tot slot, we hebben ook geconstateerd dat theologische equivalenten van comfort en challenge
betrekking hebben op het christen-zijn in drie dimensies: de relatie God-mens, kerk-wereld en
christenen onderling. In elk van die dimensies hebben we een grondpatroon herkend dat
parallel is aan het patroon van rechtvaardiging en heiliging. Dit roept de vraag op of we hier te
maken hebben met een onwrikbaar grondpatroon van het christelijk geloof of met een patroon
dat geschoeid is op de leest van de hoofdaccenten van de Reformatie.

Voor het ontstaansverhaal: Stibbe, M. & A. Williams, Breakout, One Church’s Amazing Story of Growth through
Mission-Shaped Communities, Milton Keynes, 2008.
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4. Comfort, challenge en vervolging
Inleiding
De begrippen comfort en challenge hebben we tot nu toe op sociologische en ecclesiologische
wijze tegen het licht gehouden in hun onderlinge samenhang. In dit vierde hoofdstuk beoordelen
we die twee termen in het licht van de begrippen lijden en vervolging. Er is zowel een interne als
een externe reden om dat te doen. De interne verklaring luidt, dat uit spreken over comfort als
vanzelf spreken over lijden voortvloeit. Ons mede contextueel (situationeel, cultureel, mogelijk
ook theologisch) bepaalde concept van lijden kleurt ook ons concept van troost. Daarom is het
belangrijk het begrip lijden theologisch te bespreken.
De externe verklaring is, dat lijden en vervolging een thema vormen dat van centraal belang is in
het bijbels getuigenis, in de kerkgeschiedenis en in de wereldwijde kerk vandaag. Daarom is het
met het oog op de bespreking van comfort en challenge van belang om kennis te nemen van
theologieën van lijden en vervolging. Met name hebben we interesse in zulke theologieën zoals
die juist in de afgelopen tien of twintig jaar tot ontwikkeling zijn gekomen. Door dit te doen
verwachten we theologische aspecten te zien oplichten die nog onvoldoende in de discussie van
comfort en challenge onder de aandacht zijn gekomen.
In de eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk lichten we de drie genoemde externe
verklaringen toe waarom lijden en vervolging belangrijke thema’s zijn voor ons onderzoek. In
4.1 gaan we kort in op het de betekenis van lijden en kruisdragen in de Bijbel. In 4.2
onderzoeken we vervolging in de kerkgeschiedenis. In 4.3 wordt het belang onderstreept van de
geloofservaringen van de niet-westerse kerk. In het tweede deel van dit hoofdstuk gaan we in op
recent gegroeide theologische inzichten over vervolging. 4.4 schetst het ontstaan van deze
theologieën, 4.5 analyseert deze, en in 4.6 wordt de analyse betrokken op de thematiek van
comfort en challenge.

4.1 Troost en kruisdragen
Troost en lijden

Waar in hoofdstuk 2 het begrip comfort uitgebreid werd verkend, bleek dat dit in de
godsdienstsociologie een belangrijk motief vormt. De behoefte aan troost maakt mensen
religieus. En religie wordt gekleurd door die behoefte, zoals duidelijk zichtbaar wordt in de
geprivatiseerde religiositeit zoals wij die kennen. Therapeutische varianten van het christendom
hebben het tij mee. Troost is dat wat mensen van God ontvangen – acceptatie, veiligheid,
Vaderliefde – voordat het geloof hen vervolgens mogelijk ook uitdaagt. In de ecclesiologische
modellen was dat ook steeds de volgorde: eerst comfort, dan challenge.
Wat het Engelse begrip comfort betreft wijzen we nog op een eigenaardigheid. Die term heeft
een verwarrende dubbele betekenis. In de sociologische betekenis die hier steeds aan de orde is
geweest, verwijst comfort naar troost. Troost is de keerzijde van lijden. Wie lijdt, hoopt troost te
ontvangen. Maar comfort heeft ook de betekenis van gemak, het comfortabele. Denk aan de
comfort zone. In deze zin is het tegenstrijdig aan lijden, onverenigbaar. Soms moet je comfort
opofferen en het lijden aanvaarden. Het zoeken van gemak speelt ook een rol in het
therapeutisch christendom. Het lijden dat bij het leven hoort moet worden beperkt, het goede
leven wordt omarmd.
In de Bijbel vinden we het begrip troost in het O.T. (Hebreeuws: nechama) en N.T. (Grieks:
parakaleo en synoniemen). Het gaat om het steunen en helpen van medemensen in lijden en
rouw. Het is ten diepste God die ons troost in ons verdriet. Troost wordt ook getekend in
eschatologische en messiaanse termen. Het troostboek van Deutero-Jesaja verkondigt troost na
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het oordeel van de ballingschap. De dienaar van de Heer wordt voorgesteld, die de treurenden
zal troosten (61,2). De vertroosting van Israël werd verwacht. In het Nieuwe Testament wordt
troost verbonden aan de hoop van de opstanding.104 Maar de Parakleet brengt ook nu al troost
voor Jezus’ leerlingen. Vader, Zoon, Geest en Gods engelen troosten en helpen de christenen in
de verdrukking.105
Verdrukking en troost zijn een nieuwtestamentisch gekleurd woordpaar. Wat ons daarbij opvalt
is de woordvolgorde.106 Waar we in de ecclesiologische modellen comfort voorop zagen gaan als
basis voor de challenge, komt de verdrukking logischerwijze eerst. God troost in onze
verdrukking.
Als we nu onderzoeken op welke wijze in het N.T. over lijden wordt gesproken, dan blijkt dat het
Griekse woord voor lijden (paschoo), dat niet minder dan zestig keer voorkomt, nergens in de
betekenis van ziekte gebruikt wordt. In de woorden van Jezus heeft ‘lijden’ slechts betrekking op
zijn eigen lijden. Hij gebruikt het woord nooit voor ander lijden. Daarnaast wordt het woord ook
gebruikt voor het lijden van christenen als gevolg van het navolgen van Christus.107
Glenn Penner, iemand uit de kring van de theologie van vervolging, voegt hieraan toe dat waar in
de Bijbel het lijden gethematiseerd wordt er nauwelijks aandacht is voor de vraag van het lijden
in het algemeen – lijden dat te maken heeft met het leven in een gevallen wereld. De aandacht
gaat typisch uit naar het lijden omwille van de gerechtigheid. Echter, in de meeste christelijke
literatuur over het lijden krijgt dit type lijden nauwelijks aandacht. Penner verklaart dit door de
behoefte van westerse christenen om de bijbelse teksten toch toe te willen passen, ook al hebben
ze niet met vervolging te maken. Om die reden zien de meeste christenen die bijbelteksten over
pijn en lijden lezen over het hoofd dat het niet gaat over lijden om in het algemeen maar over
lijden omwille van de gerechtigheid, de geloofsgehoorzaamheid, de navolging van Christus. Dit
geldt vaak zelfs voor christenen in landen waar vervolging wel voorkomt, vanwege de westerse
invloed op theologische studies en gepubliceerd materiaal. Penner schrijft: De Bijbel en met
name het N.T. is vooral een belangrijk deel geschreven door vervolgde gelovigen aan vervolgde
gelovigen.108 Deze context kan niet genegeerd worden zonder negatieve gevolgen voor hoe we
de Bijbel lezen en toepassen en hoe we de navolging van Christus begrijpen.109
Ajith Fernando, theoloog uit Sri Lanka, stelt dat de westerse kerken vandaag de thema’s pijn en
lijden onvoldoende hebben doordenken. Er is veel aandacht voor het vermijden en ontvluchten
van lijden, maar een theologie van het lijden ontbreekt. Die kan worden geleerd van de kerk uit
de niet-westerse wereld, meent hij110
Voor een zuivere theologische reflectie wordt wel onderscheid gemaakt in verschillende
gestalten waarin christenen in de wereld met lijden te maken kunnen hebben. Ze lijden:111
1. in de wereld op dezelfde wijze als alle andere mensen, als ze te maken hebben met ziekte,
armoede, oorlog, enz.;
2. met de wereld, als ze mededogen hebben met de wereld zoals God dat heeft;
3. voor de wereld, door dienstbaarheid;
4. vanwege de wereld, als ze verworpen of zelfs vervolgd worden om hun geloof.
Lijden is dus vaak niet iets wat vermeden moet worden, maar wat onlosmakelijk hoort bij het
christen-zijn. Gods troostende bijstand kan bestaan uit het redden van ons aardse leven, maar
dat hoeft niet zo te zijn. Christenen moeten dan niet zoeken naar comfort in de zin van gemak,
Luk. 16,25; Op. 7,15-17; 1 Th. 4,18
Shogren, G.S., in: Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, Grand Rapids, 1996.
106 2 Kor.1,5: Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting
overvloedig.
107 Leeuwen, P.C. van, Inleiding tot de dienst der genezing, Zoetermeer, 1989, 35,36.
108 Penner, G., ‘A Biblical Theology of Persecution and Discipleship’, 2008.
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Evangelization, Pattaya, 2004,49.
104
105

43

maar naar comfort als troost. Naast lijden zijn vervolging en martelaarschap ook belangrijke
termen voor het denken over discipelschap.112 Penner schreef, dat er een duidelijk bijbels
verband is tussen vervolging en discipelschap. Er kan zelfs geen discipelschap zijn zonder
vervolging, schreef hij: Christus volgen is met Hem deelhebben aan de weg van het kruis van het
verzoenen van de wereld met de Vader.

Kruisdragen

De discipel wordt door Jezus geroepen zijn kruis te dragen achter Hem aan.113 Welke betekenis
hebben die woorden in de Bijbel? Theoloog Hans Schaeffer schreef in een artikel over drie
soorten van kruisdragen: het delen in Christus’ vervolging; het afsterven van de oude mens; en
het delen in de vloek van de zondeval:114
1. Vervolgd en uitgescholden: Kruisdragen kan dus allereerst slaan op de navolging van Christus,
de gehoorzaamheid aan Gods geboden ondanks krachtige tegenstand. Kruisdragen krijgt hier al
snel de kleur van het martelaarschap in de geest van de Bergrede. 115
2. Zelfverloochening: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich
nemen en zo achter Mij aan komen,’ zegt de Heiland tegen zijn leerlingen (Mar. 8: 34). Schaeffer
haalt ook Calvijn daarbij aan: ‘Want allen die de Heere als de zijnen heeft aangenomen … moeten
zich instellen op een hard, moeilijk, rusteloos en van zeer veel verschillende soorten rampspoed
vervuld leven,’ schrijft Calvijn in zijn Institutie (III.8.1 – vertaling De Niet). Bij Calvijn is het de
dagelijkse oefening in de bekering. Bekering van blinde eigenliefde, je eigen zwakheid ervaren,
jezelf wantrouwen, leren om Gods genadige hulp te verwachten (III.8.3). Kruisdragen wordt dan
synoniem met bekering, zoals omschreven in de Catechismus als het afsterven van de oude en
het opstaan van de nieuwe mens (zondag 33).
3. Delen in vergankelijkheid: Een derde omschrijving van wat kruisdragen inhoudt, geeft Paulus
in Romeinen 8. Hij schrijft daar over het moeten delen in Christus’ lijden (vs. 17) dat hij
vervolgens uitwerkt in heel algemene zin als ‘het lijden van de tegenwoordige tijd’ (vs. 18). Het
lijden aan de vruchteloosheid, de gebrokenheid van deze wereld in ons sterfelijk bestaan wordt
hier in verband gebracht met het lijden van Christus. Dit lijden aan de gevolgen van de zondeval
wordt in Christus door de Geest getransformeerd op Gods nieuwe aarde.
De kruisweg van Jezus is een unieke lijdensgang. Het is de weg van de Mensenzoon die zijn leven
zal geven als losprijs voor velen. Zijn kruis betekent het offer ter verzoening van de zonden. Dat
is een weg waarop niemand Hem kan volgen en ook niemand Hem hoeft te volgen. Jezus zegt
ook niet dat we zijn kruis moeten opnemen, maar ons eigen kruis. Christus draagt de zonde van
de wereld weg. Eens en voorgoed. Wij nemen ons kruis op. Op de weg achter Hem aan.116 Toch
kan gesproken worden over een continuering van Christus’ lijden in het lijden van de christen.
Howard A. Snyder omschreef het kruis als de garantie van lijden voor de kerk, niet haar vrijbrief
voor vervolging.117 De verhouding van Christus’ unieke lijden en het lijden van christenen om
Christus’ wil is een belangrijk vraagstuk in de theologie van vervolging, die in dit hoofdstuk
wordt besproken.

Een christelijke martelaar wordt omschreven als een christen die vrijwillig zijn leven geeft als de straf voor het
getuigen van (of het weigeren afstand te doen van) zijn geloof, of een bestanddeel, principe of praktijk van dat geloof.
113 Luk. 14,27
114 Schaeffer, J.H.F., ‘Vrolijk kruisdragen’, Kontekstueel, 26:3 (2012).
115 Vgl. Matt. 5,10-11; Hand. 5,41; 2 Kor. 6,10; 1 Petr. 1,6 en 4,13.
116 Meulen, H.C. van der, ‘Een cruciaal thema in het volgen van Jezus’, Kontekstueel 26:3 (2012)
117 Snyder, H. A. The Community of the King. Downers Grove (IL), 1977.
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4.2 Vervolging in de kerkgeschiedenis
De Vroege Kerk

Christenen in de Vroege Kerk hadden van tijd tot tijd, nu hier en dan daar, te maken met
geloofsvervolging en martelaarschap. Vervolging van christenen vond plaats door de joodse
leiders (32 - 64 AD), gevolgd door Romeinse overheden (64 - 313 AD).118 De Vroege Kerk
begreep dat de theorie en praktijk van het martelaarschap voortvloeiden uit de leer en de
ervaring van de nieuwtestamentische kerk. Jezus werd gezien als het archetype van de
martelaar, o.a. in de geschriften van Paulus, en het lot van martelaren werd geïnterpreteerd in
termen van navolging van Jezus. Op de achtergrond speelt ook het besef dat ook in het O.T.
mensen die God trouw waren vervolgd werden.119 De profetenmoord en de dood van de
martelaar omwille van het volk waren bekende thema’s.120
Christenen in de Vroege Kerk en daarna hebben op drie verschillende manieren gereageerd op
vervolging: door te vluchten, geduldig te volharden, of door voor hun rechten op te komen. 121 De
Antiocheense bisschop Ignatius (gedood in A.D. 110) was stellig over de noodzaak voor een
christen om net als Jezus aan onschuldig lijden deel te hebben. Wie, net als Ignatius, voor het
vrijwillige martelaarschap koos, had het voorrecht zich zo met Jezus´ lijden te vereenzelvigen
dat Jezus zelf in hem zijn lijden kon voortzetten. Het lijden van de rechtvaardige heeft geen
heilstichtende (dat is Christus’ volbrachte werk) maar wel een heilzame uitwerking. Participatie
in Jezus’ lijden was voor Ignatius een bevrijdende en zegenende kracht en daarom deed hij er
alles voor om met Jezus te kunnen samen-lijden (sumpathein) om zo zijn kerk te dienen. In het
lijden en sterven wordt de discipel verenigd met Christus. Het is de daad bij uitstek waardoor de
vijandige wereld wordt afgewezen, doordat men onttrokken wordt aan de macht van deze
wereld. Met deze visie neemt hij een sleutelpositie in in de vroegste ontwikkeling van het
christelijke martelaarsideaal.
Van Tertullianus zijn de bekende woorden: ‘Het bloed van christenen is een zaad. Zo dikwijls als
wij worden neergemaaid, vermenigvuldigen wij ons’. Navolging van Jezus bestaat juist in de
navolging van zijn lijden. Tertullianus schreef een pleidooi voor het vrijwillig martelaarschap en
verbood het vluchten: In het lijden was een christen precies op de plaats waar hij of zij het
dichtst bij Christus was.

De periode van Christendom
Na het tijdperk van de vervolgingen verandert het martelaarschap van karakter. In een preek
gaat de kerkvader Chrysostomus in op de vraag of je de martelaren nog wel kunt navolgen als er
geen vervolgingen meer zijn. Chrysostomus antwoordt dat dit wel degelijk mogelijk is, omdat de
vervolgingen slechts een andere aard gekregen hebben. Lichamelijke martelingen hebben
plaatsgemaakt voor geestelijke verleidingen, zoals begeerte en hoogmoed.122
De waterscheiding in de positie van de kerk tegenover ketterij was de legalisering van het
christendom door Constantijn in 313, die het concilie van Nicea samenriep waar Arius werd

Ripken, N. & K. Nelson, ‘Biblical Lessons from the Persecuted Church: Bearing His Cross and Building His Church
for the Glory of God’ http://nikripken.com/wpcontent/themes/nikripken/downloads/Biblical%20Lessons%20from%20the%20Persecuted%20Church.pdf [7-52014].
119 Schirrmacher, T., The Persecution of Christians Concerns Us All; Towards a Theology of Martyrdom, The WEA Global
Issues Series, Bonn, 2008, 37.
120 Bakker, H., Ze hebben lief, maar worden vervolgd/Radicaal christendom in de tweede eeuw en nu, Zoetermeer, 2006.
121 Reimer, R., ‘Persecution, advocacy and mission at the beginning of the 21st century’, Sauer, C. & R. Howell (eds.), in:
Suffering, Persecution and Martyrdom: Theological Reflections. Johannesburg, 2010. 337.
122 ‘Martelaar speelde belangrijke rol in de vroege kerk’, Reformatorisch Dagblad,
www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/martelaar_speelde_belangrijke_rol_in_vroege_kerk_1_707725
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veroordeeld.123 In de loop van de volgende eeuw werd het christendom aangenomen als
staatsgodsdienst en werd zo van vervolgde tot vervolger in de strijd tegen heidendom en
ketterij. In 385 vond de eerste executie voor ketterij plaats in Spanje, uit naam van Maximus, de
mede-keizer voor het Westelijke Romeinse Rijk. In het Oostelijk Rijk was het keizer Theodosius
1 (379-395) die het concilie van Constantinopel samenriep en op vele wijzen fanatiek ketterij en
heidendom bestreed. Theodosius verhief het christendom tot staatsgodsdienst in 381. Een
nieuwe orde was ontstaan, gebaseerd op de gezamenlijke macht van de keizerlijke regering en
de Katholieke Kerk. Alle onderdanen moesten in deze kerk aanbidden. Overigens is het niet waar
dat de kerk direct begon met het onderdrukken van andersdenkenden toen men zelf niet langer
vervolgd werd. Principiële betogen voor tolerantie bleven ook klinken nadat de keizers
christelijk waren geworden. In de vierde eeuw schreven Hilarius van Poitiers en Athanasius
bijvoorbeeld dat God geen behoefte heeft aan afgedwongen gehoorzaamheid. Hij moet in liefde
worden gediend en dat verdraagt zich niet met dwang. Vanuit de kern van het christelijk geloof
viel volgens deze kerkvaders geen enkele vorm van dwang te rechtvaardigen.124
Voor het grootste deel van de kerkgeschiedenis werd vervolging van ketters gerechtvaardigd
door een theorie van vervolging. De historicus Zagorin gebruikt de term ‘vervolging met een
goed geweten’. Godsdienstige intolerantie en vervolging werden niet beschouwd als kwaad maar
als noodzakelijk voor het handhaven en verdedigen van de waarheid en de rechte leer. De
vervolging van ketterij berustte op de idee dat er een vaststaande corpus is van godsdienstige
waarheid die moet worden geloofd om behouden te worden, en dat de Kerk de bewaarder was
van deze waarheid. Wie zich tegen de Kerk en haar leer verzette was verdoemd.
Of de Katholieke Kerk gerechtigd was om dwang te gebruiken in naam van religie was een vraag
waarmee Augustinus (354-430) zich intensief bezighield. Hij besloot dat dwang tegen ketters
nodig kon zijn omdat een pedagogiek van angst een goed doel kan dienen. Hij verlangde echter
nooit dat ze zouden worden gedood. Hij riep vaak de Romeinse autoriteiten op om hen waar
nodig wel zwaar te straffen maar om hun leven te sparen.
In de Middeleeuwen waren de Katholieke religie, haar instituties en waarden zo nauw verweven
met de politieke regimes, sociale orde en cultuur van het Europa van die tijd dat het gevaar dat
ketterijen vormden voor de kerk met reden door zowel de kerk als door regeringen werden
gezien als een gevaar voor de samenleving. Hoewel ketterij door de seculiere wetten als misdaad
werd behandeld was het primair een geestelijke overtreding die door de Kerk beoordeeld moest
worden. Dit principe leidde in de 13e eeuw tot de Inquisitie als belangrijkste instrument van de
kerk in het onderdrukken van ketterij. Ketters werden verdoemd door de Kerk en overgegeven
voor executie aan de seculiere overheid, omdat de Kerk zelf geen bloed vergoot.
Tijdens zijn eerste jaren als hervormer toen hij met zijn volgelingen veroordeeld werd als
ketters en bedreigd werden met vervolging, verkondigde Luther mildheid tegenover ketters:
Omdat geloof en ongeloof een zaak is van het geweten, moeten de wereldlijke heersers ervan
afzien om geloof af te dwingen, waarover ze geen autoriteit hebben, zo schreef Luther toen.
Later, toen de Reformatie de steun had gekregen van verschillende vorsten, en Luther een
standpunt moest innemen tegenover de Katholieke Kerk en de Doperse sektes nam hij een veel
strenger standpunt in. De christelijke vrijheid waarover Luther schreef was slechts van
geestelijke aard, en impliceerde nooit godsdienstige tolerantie of het recht van christenen om
zichzelf in kerken te vergaderen gebaseerd op hun persoonlijke overtuigingen. Calvijn was
minstens zo intolerant als Luther. Hij hield vol dat ketters gestraft en indien nodig gedood
moeten worden. Dezelfde intolerantie gold ook voor de andere leiders van de Reformatie, en
geen van de protestantse kerken (lutheraans, zwingliaans, calvinistisch of anglicaans) was
tolerant of erkende vrijheid om van mening te verschillen. Onder de weinige uitzonderingen op
Deze paragraaf over vervolging door de kerk is m.n. gebaseerd op: Zagorin, P., How the Idea of Religious Toleration
Came to the West, Princeton, 2003.
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de algemene intolerantie van het 16e-eeuwse protestantisme waren sommige van de sektarische
afsplitsingen van de protestantse orthodoxie. Na afloop van de tragedie in Münster waren de
dopersen als geheel fundamenteel vredelievend en tolerant. Hun enige instrument tegen
dwalenden was de ban: het buitensluiten van personen buiten de godsdienstige gemeenschap.
Het ontstaan van godsdienstige tolerantie en vrijheid van godsdienst is overigens ook in het
bijzonder te danken aan christelijk geïnspireerde voorvechters, onder wie Calvijns tijdgenoot
Sebastian Castellio.

Postchristendom

De situatie van de wereldwijde kerk in al haar verscheidenheid vandaag is in grote lijnen te
kenmerken als postchristelijk, in de zin dat er geen sprake meer is van innige verwevenheid van
kerk, cultuur en macht. In de niet-westerse kerken is van tijd tot tijd en van plaats tot plaats
vervolging een bekend verschijnsel. Veel christenen leven in staten die gebaseerd zijn op andere
ideologieën en godsdiensten, in zwakke of falende staten of in landen waar de rechtsstaat zwak
is en godsdienstvrijheid niet kan worden gewaarborgd. Een grove maar betrouwbare schatting
is dat minstens tweehonderd dertig miljoen christenen leven in landen en gebieden waar
vervolging plaatsvindt, met daarnaast vierhonderd miljoen christenen die te maken hebben met
discriminatie en wettelijke beperkingen.125
In de westerse kerken wordt een grote verscheidenheid gevonden aan standpunten over kerk en
cultuur, zoals aan de orde kwam in hoofdstuk 2. Dit tekent de uiteenlopende reacties van de kerk
op de situatie, waarin de kerk verschoven is van het centrum naar de marge van cultuur en
maatschappij. In verschillende contexten reageren kerken op verschillende wijze: bevestiging
van de wereld, verwerping van de wereld of aanpassing aan de wereld. In het klassieke doperse
standpunt moet de kerk als gemeenschap van volmaaktheid niets te maken willen hebben met
de overheid, zelfs als erkend wordt dat die een rol vervult in Gods bestuur van de wereld. De
kerk blijft zich dan principieel verstaan als de kerk van de catacomben. In het huidige debat
worden meer gematigde doperse standpunten van principiële machteloosheid verwoord door
theologen als Yoder en Hauerwas. Stefan Paas beschrijft deze thematiek in het boek ‘Vrede
stichten’, en geeft daar ook aan dat er volgens hem geen eenduidig antwoord is op de vraag naar
de verhouding van de kerk tot de overheid. Om de houding van de christelijke gemeenschap in
de wereld aan te geven, gebruikten Jezus en de apostelen allerlei beelden, die een bandbreedte
van posities suggereren. Tegelijk zijn binnen die bandbreedte natuurlijk wel keuzes te
verdedigen. Paas stelt zelf dat het duidelijk is dat de politieke theocratie, zoals die in de
Middeleeuwen gestalte kreeg, niet binnen de bandbreedte van het nieuwtestamentische spreken
valt: “Christenen moeten vandaag accepteren dat theocratie - het met overheidsmiddelen
creëren van een homogene ‘christelijke’ samenleving – voorbij is, maar dat de theocratie ook een
theologische dwaling was”.126
Binnen de westerse theologie wordt veelvuldig gerefereerd aan de situatie van de
preconstantijnse kerk als een context waar de huidige westerse kerk in de marge lering uit kan
trekken.127 Er is grote overeenkomst tussen de Vroege Kerk en de huidige praktijk, namelijk de
nadruk op de gelijkvormigheid aan Christus. Zowel toen als nu hangt dit nauw samen met
Christus’ menswording. Er is echter een groot verschil in de wijze waarop dit gestalte krijgt.
Waar de ‘ethiek van Christus’ in de Vroege Kerk vooral zichtbaar werd in het deelhebben aan het
lijden van Christus, vloeit deze in de huidige missionaire ecclesiologie meer voort uit een
hernieuwde kijk op missionair kerk-zijn in een post-christelijke samenleving. Tegenwoordig lijkt
de positie in de marge wel verheerlijkt te worden als de ware habitat van christenen; de roeping
van de kerk is om goed te doen in de marge. Navolging betekende in de Vroege Kerk echter
Een betrouwbare schatting, gebaseerd op Paul Marshall s bijdrage “persecution” in: Encyclopedia of Christianity,
Vol. 4, Eerdmans, 2005, 163.
126 Paas, Vrede, 253v.
127 Deze alinea is gebaseerd op: Abrahamse, J. M., ‘De navolging van Christus, De huidige missionaire ecclesiologie
bezien vanuit de Vroege Kerk’, Soteria, 27:3 (2010), 68-78.
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vooral het belijden van de naam van Christus in het centrum van de macht. Ten diepste gaat om
gehoorzaamheid aan Christus’ koningschap, niet om relevant zijn voor de samenleving.
Navolging heeft te maken met lijden, niet alleen met missionair zijn. We horen Christus na te
volgen ondanks de context, niet met het oog op de context. Deze lessen kunnen we leren van de
Vroege Kerk, maar ook van de vervolgde kerk van vandaag.

4.3 Leren van de niet-westerse kerk
De tendens in de westerse kerk om de verhouding van comfort en challenge te interpreteren
door de bril van een therapeutisch evangelie hebben we in 4.1. en 4.2 afgezet tegen het motief
van lijden en vervolging in het Bijbels getuigenis en in de kerkgeschiedenis. Als derde kijken we
door de lens van de ervaring van de kerk in de niet-westerse wereld.

Inleiding op de niet-westerse kerk

Drie kwart van de 2,2 miljard christenen in de wereld leven buiten het westen, en hetzelfde geldt
voor mogelijk vier vijfde van de actieve christenen in de wereld. Een groot deel van de
christenen wereldwijd leeft niet in omstandigheden van welvaart en rechtszekerheid. Als gevolg
van het dubbele effect van de bevolkingsexplosie en de sterke groei van het aantal (vooral
evangelicale) christenen in de niet-westerse wereld is het zo dat meer christenen vandaag met
vervolging te maken hebben dan ooit eerder in de kerkgeschiedenis. Daarbij moet bedacht
worden dat zelfs in contexten van ernstige vervolging het overgrote deel van de christenen geen
martelaar is of zal worden. Het aantal feitelijke martelaren is relatief klein, maar het aantal
vervolgden niet.
Het Pew Forum on Religion and Public Life, een betrouwbare bron van gegevens over godsdienst,
stelt dat christenen moeilijkheden ondervinden van de staat of door de samenleving in 133
landen, en dat zij op meer plaatsen te lijden hebben dan enige andere godsdienstige groepering.
Mogelijk is 75% van alle godsdienstige vervolging gericht tegen christenen.128
Westerse christenen zijn zich door verschillende oorzaken vaak nauwelijks bewust van het
lijden van niet-westerse christenen. Sommigen wijten dat aan een gebrek aan informatie.
Onwetendheid heeft te maken met gebrek aan media-aandacht. Een rol kan spelen dat veel hevig
vervolgde christenen hun verhaal niet doen omdat het deel is van hun dagelijkse werkelijkheid
of omdat ze vergelding vrezen. Wat volgens anderen ook een rol speelt is het bestaan van een
kloof tussen westerse en niet-westerse christenen, zo dat westerlingen zich niet kunnen
verplaatsen in een geloof dat dagelijks met zulke bedreigingen te maken heeft. Het gangbare
beeld van het christendom is nog altijd dat van een westerse godsdienst. Dit draagt ook bij aan
de voorstelling van zaken dat vervolging niet iets is wat (westerse) christenen zou kunnen
overkomen. Het onderkennen van vervolging kan ook oecumenische en interreligieuze relaties
in gevaar brengen, wat ook kan leiden tot het onderdrukken van de realiteit.129
Theologische redenen spelen ook een rol, zoals een theologie die welzijn en welvaart centraal
stelt, of preoccupaties met eindtijdverwachtingen. Christenen die verwachten opgenomen te
worden voor de grote verdrukking, maken zich misschien minder zorgen over vervolging
vandaag.
Zoals David Bosch onderstreepte heeft intellectualisme de westerse theologie verlamd. Deze
theologie is te vaak een zaak van abstracte waarheden. Bosch prees niet-westerse
bevrijdingstheologen die die duidelijk maakten dat theologie niet gaat over abstracte reflectie op
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de waarheid, maar dat het gaat om levenskwesties, die het waard zijn om je leven voor te geven.
Theologie dient de zending, niet de academie.130
Mede daardoor ontbreekt vaak een theologie van pijn, lijden en vervolging. Als de academische
theologie zich al heeft beziggehouden met martelaarschap, dan is dat alleen in de context van de
Vroege Kerk.131

Ervaringen van vervolging

Het tijdperk van het westerse christendom is in onze tijd tot een eind gekomen, en het tijdperk
van de kerken van het Zuiden is begonnen, schrijft Philip Jenkins. Als christenen moeten we deze
realiteit onder ogen zien en verwerken in onze theologie en liturgie. Jenkins heeft in twee van
zijn werken de aandacht gevestigd op o.a. de thema’s van armoede, lijden en vervolging van de
niet-westerse meerderheidskerk. Zijn boek The New Faces of Christianity is een uitwerking van
The Next Christendom uit 2002. In The New Faces contrasteert Jenkins tussen de manier waarop
de Bijbel wordt gelezen in de gevestigde kerken in het Noorden en de nieuwere kerken in het
Zuiden. 132
De meeste westerse lezers zien Jezus’ woorden over wat zijn volgelingen moeten doen als ze
voor het gerecht worden gedaagd alleen als historische verwijzingen naar vervlogen tijden van
christenvervolging. Maar vervolging en martelaarschap zin reële ervaringen voor veel
Afrikaanse en Aziatische kerken. De ervaring van deze christenen is, net als in de eerste eeuwen,
dat de wereldlijke overheden en instituties en de maatschappij terreinen zijn waarop ze
vijandschap en willekeur kunnen tegenkomen en waar ze beter niet hun vertrouwen in kunnen
stellen. Veel christenen in het Zuiden kunnen zich wat dat betreft goed herkennen in het N.T.
Deze – zwak uitgedrukt - onverschilligheid over overheid en instituties staat in scherp contrast
met de houding van christenen in het Noorden. Als zuidelijke christenen worden beschuldigd
van supernaturalisme, schrijft Jenkins, kunnen we ons beter afvragen welke reden ze dan wel
hebben om hun vertrouwen te stellen in ontwikkelingen in deze onrechtvaardige wereld.
Een belangrijke stelling van Jenkins is, dat de wereld(beschouwing) van de christenen van het
Zuiden sterk overeenkomt met de wereld(beschouwing) die in de Bijbel doorklinkt. De nieuwere
zuidelijke kerken kunnen de noordelijke kerken perspectief geven op bijbelse thema’s die het
Noorden is kwijtgeraakt. De vervolging en armoede die in het N.T. zo duidelijk aan de orde
komen is ook de leefwereld van de meerderheid van de christenen vandaag – laat staan van de
aantallen christenen over een halve eeuw. Bittere armoede, plagen, chronische oorlogen en
honger, gedwongen migratie, onderdrukkende overheden en sporadische vervolging – voor
westerse christenen zijn dit apocalyptische visioenen, maar voor niet-westerse christenen zijn
het normale zaken. Omdat de Bijbelboeken oorspronkelijk geschreven werden voor mensen
voor wie dit ook normale omstandigheden waren, zijn mensen in het Zuiden in een betere
positie om de boodschap te begrijpen dan mensen in het welvarende en conflict-vrije Noorden.
Apocalyptische literatuur zoals met name het boek Openbaring, met de beschrijving van kwade
overheden en steden als zetel van demonische machten verwijst er niet naar het einde der tijden
maar naar de gewone levenservaringen van christenen. De boodschap van Openbaring is dan:
Ongeacht hoe overweldigend het kwaad van de wereldse machten ook mag lijken, God heeft
overwonnen en zal overwinnen. Jenkins verhaalt van Oegandese gelovigen die in hun donkerste
uren uit Openbaring lazen over het beest uit de afgrond dat oorlog zal voeren tegen de gelovigen
en hen zal overwinnen en doden. ‘By these words we are comforted’, sprak de predikant. De
troost lijkt ver te zoeken, maar schuilt hierin, dat de gemeenteleden eraan herinnerd werden dat
het regime een duivelse oorsprong had, en dat aan het eind van het verhaal het beest zal worden
vernietigd.133
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Welvaartsevangelie
Jenkins geeft belangwekkende tendensen weer die voor onze thematiek richtinggevend zijn. De
vraag kan en moet wel gesteld worden of hij de kerken van het Zuiden niet te veel op één
noemer brengt. De ervaring van armoede, lijden en vervolging wordt breed gedeeld in het
Zuiden, maar de reacties zijn verschillend. Theologieën van vervolging zijn vaak nog nauwelijks
ontwikkeld. Voor een belangrijk deel zoeken deze kerken hun heil ook bij prosperity teaching.
Grote delen van de kerk van het Zuiden, vooral waar een ‘dun’ evangelie is verkondigd, zien het
lijden als een te vermijden vloek die ze proberen te bestrijden met de zegen van een evangelie
van health and wealth. Grote delen van de kerken van Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het
Caribisch gebied volgen dit spoor. Twee zendingsleiders uit Brazilië schrijven daarover het
volgende: Geglobaliseerd consumentisme en gemakzucht brengen ook in het Zuiden een streven
naar geluk in termen van welvaart, veiligheid en genot. Dit leidt soms tot het uitdrijven van de
demonen van het lijden als abnormale verstoringen van het leven. Dit sluit aan bij de
animistische wortels van veel bevolkingsgroepen in het Zuiden, en wordt ook weerspiegeld door
de populaire dualistische spiritualiteit in de steden. Het lijden wordt gezien als inherent kwaad,
een uitwerking van de vloed en niet een teken van zegen, een middel van straf en niet van
reiniging. Deze theologische verstoring heeft een verwoestend effect op hoe veel kerken hun
roeping zien. Er is weinig focus voor het evangeliseren onder onbereikte groepen. Dat vraagt
immers een grote mate van bereidheid om uit de comfortzone te komen, en het vraagt een hoog
niveau van kosten, risico en lijden.134
Rose Dowsett, verbonden aan de Mission Commission van de World Evangelical Alliance, schrijft
dat veel kerken van het Zuiden een gemengde erfenis hebben. Aan de ene kant hebben ze soms
hun veiligheid gezocht onder de vleugels van koloniale politieke machten. Aan de andere kant
hebben veel christenen zich begeven aan het voorfront van profetisch protest tegen
machtsmisbruik en hebben daarvoor hun prijs betaald. Ook al hebben steeds minder kerken
banden met imperiale machten, toch dissociëren veel zuidelijke kerken zich helaas niet van
wereldlijke macht.
Noordelijke kerken aan het begin van de 21e eeuw ontdekken opnieuw wat het betekent om te
opereren zonder bescherming van de overheid. Met seculier humanisme als de default position
voor Europese overheden, kunnen Europese christenen zichzelf gaan terugvinden in
omstandigheden die meer gelijkenis vertonen met de pre-Constantijnse tijd dan met enige
andere tijd daarna.135 Ook al is de reactie van de kerken in het Zuiden in al hun diversiteit
uiteenlopend, de kerken van het Noorden kunnen alleen maar tot hun eigen nadeel voorbijgaan
aan de lessen die de vervolgde kerk heeft geleerd in het navolgen van haar Heer op de weg van
het kruis.
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4.4 De ontwikkeling van een theologie van vervolging
Er bestaat veel literatuur over vervolging, maar het thema heeft maar weinig aandacht
ontvangen vanuit een theologisch perspectief. Met name is er weinig theologische reflectie
voorhanden die ontwikkeld is door personen die van nabij ervaring hebben met vervolging. Dit
is niet vreemd. Het is te begrijpen dat de intensiteit van hun ervaringen het hen onmogelijk
maakt om veel tijd en aandacht te geven aan reflectie, of dat zulke reflecties meer zullen bestaan
uit het delen van ervaringen dan uit theologische analyse.136
Niettemin heeft in de afgelopen twintig jaar in de wereldwijde evangelicale beweging een begin
van theologische reflectie plaatsgevonden die voortkwam uit de ervaringen van de lijdende kerk.
Hierin zijn twee leidende lichamen van de evangelicale christenheid instrumenteel geweest: de
Lausanne beweging en de World Evangelical Alliance (WEA). Die laatste vertegenwoordigt meer
dan 600 miljoen evangelicals wereldwijd. In deze paragraaf wordt kort weergegeven welke
momenten van belang zijn geweest in de ontwikkeling van een evangelicale theologie van lijden,
vervolging en martelaarschap.

De Lausanne Beweging

De Lausanne beweging voor wereldevangelisatie is bekend van de conferenties in 1974
(Lausanne), 1989 (Manilla) en Kaapstad (2010). In de verklaringen die voortkwamen uit deze
conferenties (waaronder het bekende Lausanne Covenant uit 1974), en ook uit een consultatie
van een Issue Group ‘The Persecuted Church’ in Pattaya, Thailand, in 2004, werd aandacht
gegeven een theologie van kruis, discipelschap en dienstbaarheid. Sommige verklaringen stelden
dat ‘eerst lijden, dan heerlijkheid’ Gods soevereine patroon is. Deze bijdragen schenen in
hoofdzaak afkomstig te zijn van personen die wilden voorkomen dat de Lausanne beweging zou
gaan overhellen naar een theologie van succes. Slechts enkele bijdragen gaan uitvoerig in op
lijden, vervolging en martelaarschap. Meer aandacht ging uit naar strategie (godsdienstvrijheid)
dan naar theologie. Op de bijeenkomst in Pattaya, 2004, werd wel de behoefte vastgesteld om
een theologie van vervolging verder uit te werken. Patrick Sookhdeo, de voorzitter van de
bijeenkomst, schreef: De christelijke kerk heeft een theologie van het lijden, die vooral in de
Orthodoxe kerk sterk ontwikkeld is. Anderen die aan zulke theologieën hebben bijgedragen zijn
bijvoorbeeld Kitamori uit Japan en Moltmann uit Duitsland. Maar, stelt hij de vraag: Bestaat er
ook een theologie van vervolging?137
De World Evangelical Alliance
Eveneens in Pattaya vond in 2008 de General Assembly plaats van de WEA, evenals een
consultatie van de Mission Commission waar aandacht werd gegeven aan ‘Mission in the context of
Suffering, Persecution and Martyrdom’. Op beide conferenties werd een belangrijke rol gespeeld
door het International Institute for Religious Freedom (IIRF) of the World Evangelical Alliance,
een academisch onderzoeksinstituut dat nauw verbonden is aan de WEA Religious Liberty
Commission. Twee belangrijke ontwikkelingen warden in Pattaya voorbereid: ten eerste een
vervolgconsultatie voor de ontwikkeling van een evangelicale theologie van lijden, vervolging en
martelaarschap voor de wereldwijde zendingskerk. Ten tweede werd een ‘resource anthology’
voorbereid, die in 2012 is verschenen onder de titel ‘Sorrow & Blood, Christian Mission in
Contexts of Suffering, Persecution, and Martyrdom’. Het gaat om een compendium met 68
bijdragen uit 22 landen die vooral gericht is op de wereldwijde zendingsgemeenschap.138
Tieszen, C.T., Re-Examining Religious Persecution. Constructing a Theological Framework for Understanding
Persecution, Johannesburg/Bonn 2008, 14,16.
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Bad Urach Consultatie
Zoals genoemd vond in 2009 in Bad Urach (Duitsland) een consultatie plaats van de WEA/IIRF
met het oog op de ontwikkeling van theologie. De volgende reden werd aangevoerd voor deze
consultatie:139 Het overwicht van welvaartstheologieën in delen van de evangelicale en
pinksterbewegingen dreigt afbreuk te doen aan bereidheid van de kerk om het lijden dat
verbonden is met haar zending in de wereld. Dit kan ook leiden tot gebrek aan solidariteit met
de lijdende delen van Christus’ lichaam. Al decennia vragen evangelicale christenen uit het
Zuiden om een theologie van de weg van het kruis, die zich diepgaand bezighoudt met lijden,
vervolging en martelaarschap. Er zijn verschillende typen van zulke theologieën in andere
stromingen van het christendom, met bevrijdingstheologische, Rooms-Katholieke, Orthodoxe of
andere invloedssferen. Van hu inzichten kan veel worden geleerd, maar evangelicals hanteren
soms andere paradigma’s en standpunten. In de voorbereidingen voor de derde Lausanne
conferentie in 2010 (Kaapstad) is dit thema geïdentificeerd als een van de sleuteluitdagingen
voor de wereldwijde kerk, en de Bad Urach consultatie is daarom ook verwelkomd als
voorbereiding voor de Kaapstad-conferentie.140
De consultatie resulteerde in de ‘Bad Urach Statement’, een uitgebreide theologische verklaring,
waarin onder andere wordt benadrukt dat er een nauwe relatie is tussen het lijden van de kerk
en haar zending.141 Ook werd op deze bijeenkomst het voortouw genomen voor de ontwikkeling
van nogmaals een compendium over een theologie van lijden, dat tijdens de Lausanne
conferentie in 2010 in Kaapstad gepresenteerd zou worden onder de titel ‘Suffering, persecution
and martyrdom – Theological reflections’. In het voorwoord van deze uitgave wordt de volgende
wens uitgesproken: ‘It is time that international theology and especially Western theology starts
taking this contribution seriously as a major part of a contemporary approach to our world and of
systematic and historical theology.’
Het aantal publicaties in deze conversatie over een theologie van lijden, vervolging en
martelaarschap is vrij beperkt. In de volgende paragraaf 4.5 wordt vooral aandacht gegeven aan
de belangrijkste bronnen, die alle in verband staan met de genoemde conversatie vanuit de WEA
en Lausanne beweging.142
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4.5 Hoofdlijnen van een theologie van vervolging
Inleiding

In deze paragraaf proberen we de hoofdlijnen op het spoor te komen van het theologische
discours over vervolging binnen de evangelicale wereld, waarvan in 4.4 de ontwikkeling is
geschetst. Ter verantwoording maak ik enkele opmerkingen vooraf over de methodiek. Ten
eerste heb ik er, na bestudering van de literatuur, voor gekozen om deze conversatie te
beschouwen als een conversatie die met één stem spreekt. Verschillende schrijvers hebben een
eigen accent in de literatuur, maar reageren niet op elkaar en nemen geen onderscheiden
standpunten in.143 Ik heb dan ook geen aanleiding gehad om verschillende stromingen te
onderscheiden.
Een tweede opmerking is, dat het onmogelijk is om in dit kort bestek recht te doen aan de
rijkdom van deze conversatie. Voor ons doel is dat ook niet nodig. De focus waarmee ik de
literatuur heb gelezen is de thematiek van onze studie, namelijk de verhouding van comfort en
challenge.
De laatste opmerking is, dat ik voor de weergave van deze paragraaf heb gekozen voor de
thematische driedeling die we in hoofdstuk 3 op het spoor kwamen, namelijk het onderscheid
tussen 1. de relatie tussen God en mens, 2. de relatie tussen kerk en wereld, en 3. de relaties
binnen de gemeente. Rond deze thema’s de conversatie van de theologie van vervolging
samengevat, daarbij ‘sprekend met twee woorden’ naar de analogie van comfort en challenge.
Door de gebruikte indeling van 3x2 paragrafen kunnen we de verhouding van comfort en
challenge zoals we die hier aantreffen vergelijken met onze bevindingen in hoofdstuk 3. Die
vergelijking is het onderwerp van de afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk.

A. De relatie van God en mens
A1. Lijden in verbondenheid met Christus maakt ons Christus-gelijkvormig
In de relatie met God staat het lijden centraal. Het lijden van Christus is het verzoenend offer
voor de zonden van de wereld en is de plaats waar Gods kracht zichtbaar wordt. De uiteindelijke
overwinning werd behaald in de heerlijkheid van de opstanding, maar de vijand werd al
verslagen aan het kruis van Christus.144 Jezus' dood aan het kruis als een plaatsvervangend
zoenoffer voor de zonden van de wereld is uniek, volkomen onvervangbaar, onherhaalbaar en
kan niet worden nagedaan. Het onderscheid zich van het lijden van andere kinderen van God
door zijn verlossende waarde en kracht, die door God wordt toegekend aan Jezus’
zelfopofferende liefde en die ligt in Jezus’ goddelijke herkomst.145
Toch kan worden gesproken van het mimetische aspect van Christus’ lijden. Zijn kruis heeft voor
de kerk twee zijden: Het geeft ons leven en het ontneemt ons het leven. Het is plaatsvervangend
maar ook tot voorbeeld. Het kruis van Christus vereist ons lijden en onze dood omwille van
Hem.146 Heet gegeven dat Hij stierf in onze plaats (als substituut) weerspreekt niet dat Hij ons
tegelijk als vertegenwoordiger een model gaf om na te volgen, een patroon van dienst waarin wij
worden uitgenodigd om deel te hebben in het lijden van Christus omwille van zijn naam. Het
lijden van christenen voor Christus is daarom een voortzetting van het lijden van Christus, en
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ontvangt van Hem zijn merkteken.147 Christus’ plaatsvervangend lijden betekent voor zijn
volgelingen niet bevrijding van aards lijden maar bevrijding voor aards lijden.’148
Toen Jezus zijn eigen lijden aankondigde zei Hij dat zijn leerlingen hetzelfde zou overkomen,
omdat de wereld die God tegenstreeft ook hen zou verwerpen. Discipelschap vindt daarom
plaats op de weg naar het kruis. In die weg die zijn leerlingen gaan vindt Christus’ eigen gang
door het lijden heen naar de heerlijkheid zijn vervulling en voortzetting.149 De kernbetekenis van
het opnemen van het kruis om Jezus te volgen is het getuigen van Jezus Christus, zelfs in een
situatie van vervolging en martelaarschap. Elke discipel wordt daarom gevraagd om bereid te
zijn om in het meest extreme geval het martelaarschap te lijden.150 De deugden die nodig zijn
voor martelaarschap zijn niet anders dan de deugden die nodig zijn om een trouw christen te
zijn. Martelaarschap is niet een speciale roeping voor enkelen. Er is geen manier om hen die
gedood zullen worden te onderscheiden van hen die dat niet zal overkomen. Elke kerk die zijn
identiteit ontleent aan het kruis moet de deugden cultiveren die al haar leden nodig hebben om
te sterven omwille van Christus. Elke christen is lid van een martelarenkerk.151
Er kunnen drie lijnen van martelaarschap worden onderscheiden op grond van Jezus en de
Vroege Kerk. Alle drie zijn van toepassing op Jezus, maar niet alle gelden voor zijn volgelingen.
De messiaanse martelaar bewerkt vergeving van zonden en verlossing door het offer van zijn
leven. De profetische of apostolische martelaar sterft als vertegenwoordiger van zijn
gemeenschap. Hij sterft plaatsvervangend voor zijn gemeenschap. Tenslotte sterft de kerkelijke
martelaar voor zijn geloofsgetuigenis. Terwijl het werk van de messiaanse martelaar Jezus
compleet is, is zijn lijden in de leden van zijn lichaam nog niet volkomen. Paulus kan zo spreken
over het volmaken van het lijden van Christus. Dit is instrumenteel lijden, omdat het dient om
het evangelie te brengen naar hen die gered moeten worden en om hen die gered zijn te
bewaren in trouw. Dergelijk profetisch of apostolisch lijden en sterven zou ook het deel kunnen
zijn van de leiders en leraars van de kerk van vandaag.152
Tot slot, het lijden in de navolging van Jezus brengt zijn leerlingen dicht bij Hem en helpt hen om
Christus gelijkvormig te worden. Lijden als Christus is lijden met Christus. Delen in zijn lijden
betekent ook delen in zijn heerlijkheid, en die hoop maakt het lijden draaglijk.153 Sinds de eerste
dagen van de kerk hebben gelovigen steeds weer ervaren dat Christus nooit dichter bij zijn
volgelingen is dan op het moment dat ze innerlijk naar zijn beeld veranderd worden door hun
vervolging. Ze leren Hem persoonlijk op een diepere manier kennen als de gekruisigde en
opgestane Heer.154 Terwijl de waterdoop slechts een symbool is van de dood, betekent
martelaarschap werkelijk fysiek sterven met Christus. Martelaren die getrouwe getuigen zijn
geweest herinneren alle gedoopten aan hun opdracht om getuigen van God te zijn.155

A2. Christus en de kerk gaan door lijden tot heerlijkheid

Christenen volgen Christus op de weg door lijden tot heerlijkheid. Christenen kunnen zich
verblijden in lijden want als ze deelhebben aan het lijden van Christus hebben ze ook deel aan
zijn heerlijkheid. Participeren in zijn vernedering in deze wereld geeft de belofte van participatie
aan zijn glorie in de wereld die komt. Christus gaat zijn heerlijkheid binnen door het lijden
heen.156 De opstanding van Jezus is de garantie voor de toekomstige opstanding van de hele
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mensheid voor het oordeel. Wat in zwakheid gezaaid is zal in heerlijkheid en kracht worden
opgewekt. Deze hoop geeft ons reden om stand te houden in beproevingen, en verzekert ons dat
ons werk voor God niet tevergeefs is, ook al schijnen dodelijke krachten het te vernietigen.157
Het opstandingsperspectief bevrijdt ons van een binnenwereldlijk menselijk perspectief. De
christen moet gericht zijn op de komende wereld, niet op de voorbijgaande, maar wel op die
wereld betrokken zijn.158
Al in deze wereld mogen zij die voor Christus lijden of hun leven geven iets proeven van zijn
heerlijkheid, maar daarboven mogen zij door het tijdelijk lijden heen naar eeuwige heerlijkheid
geleid worden. Eerst lijden en dan heerlijkheid is het patroon van Christus weg, die gedeeld
wordt door zijn volgelingen.159 Dit is voor hen de bron van troost:160
‘The apostle Paul picks up this teaching from Jesus and writes even more emphatically:
“momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all
comparison” (2 Kor. 4:17). The content of the promise of reward for suffering and martyrdom is
that “we shall be heirs with him” and “shall be glorified with him” (Rom 8:17), and “shall reign
with him” (2 Tim 2:12). These promises of Christ our Lord, confirmed and further emphasized by
the apostles, are a great source of inspiration, courage and strength for the Christians who are
called to face persecution and martyrdom. We are in agreement that this is a scriptural promise
that we must not neglect as a source of comfort.’

Telkens weer worden in het N.T. lijden en heerlijkheid in dezelfde adem genoemd. De christen
wacht daarom niet zozeer het einde van het lijden maar het bereiken van het doel ervan.161 De
hoop dat aan de andere kant van het lijden overwinning wordt gevonden, hoop die gevoed
wordt door het geloof in de opgestane Heer, wordt door Ajith Fernando, christelijk leider uit Sri
Lanka, een bredere toepassing gegeven: De crisis in het gezinsleven laat ons zien dat we niet
hebben geleerd om te lijden. Als we dit willen leren, is het huwelijk een van de beste plaatsen om
dit te leren.162 Christenen kunnen volharden in moeilijke situaties, omdat verzuchtingen deel zijn
van onze theologie. We verzuchten in het blijde vooruitzien naar de heerlijkheid en daarom zijn
we bereid om te leven met frustratie als onze roeping dat vereist.163
Niet alleen toekomstige heerlijkheid geeft christenen perspectief. In het lijden nu geeft God
kracht om te volharden. De blik richten op Christus’ voorbeeld, zijn persoon en zijn
aanwezigheid is de strategie die in aansporingen in het N.T. aan gelovigen wordt voorgehouden
om stand te houden in verdrukkingen.164 De Heilige Geest, de Trooster, geeft christenen de
kracht om in vervolging vol te houden en zich zelfs te verheugen. Jezus omschreef de functie van
de Geest geregeld als helper en trooster in vervolging.165 Paulus benadrukt ook de kracht en
steun die God en de Heer Jezus hem gaven in zijn lijden voor zijn naam.166
Onderzoek onder vervolgde christenen bevestigt dat dit ook hun ervaring is:167
Christians who were victorious through persecution could speak of a personal faith. Christ was in
them and with them when they were ostracized by their family, when they were afraid, when they
were in pain or facing death. Those victorious in persecution are people of prayer. We heard
repeated testimonies that believers in prison could not be separated from God because they had
long communed with Him in prayer. (…) After prayer, the greatest comfort for the persecuted
Vgl. 1 Kor.15,43,58.
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Christians seems to come from having memorized large portions of the Bible and many
indigenous songs.

Als conclusie kan de bespreking van dit eerste thema, de relatie tussen God en mens, in de
theologie van vervolging als volgt worden samengevat:
Christus leed voor de verzoening van deze wereld, en zijn kerk lijdt met Hem en Hij met zijn kerk
om haar getuigenis van zijn naam. In het lijden wordt de kerk Christus gelijkvormig. De
opstanding van Christus geeft de verzekering dat aan de overkant van het lijden de overwinning
is. In verzuchtingen krijgen christenen troost en kracht van de Drie-enige God om te volharden.
Kernachtig: Lijden in verbondenheid met Christus leidt tot verheerlijking. In het lijden is
Christus aanwezig opdat we volharden.

B. De relatie van kerk en wereld
B1. De kerk lijdt om haar getuigenis in een wereld die Christus verwerpt.

Vervolging is het gevolg van de haat van de wereld tegen Christus en het kruis. Vervolging is de
normale gang van zaken in een christelijk leven omdat de wereld Christus haat, en wij in ons
leven de tekens van die vijandschap meedragen. Het conflict dat ontstaat uit de identificatie met
Christus breidt zich uit van een innerlijke strijd in onszelf naar een strijd met een ons
onderdrukkende cultuur, en uiteindelijk tot een confrontatie met de krachten die onze cultuur
vormgeven.168 Het volgen van Jezus betekent deelhebben aan zijn kruisweg om de wereld te
verzoenen met de Vader. Dat deze weg van verzoening een weg zou zijn van conflict,
zelfopoffering en lijden, daar werd al naar verwezen in Gen.3,15, waar wordt uitgesproken dat
het vermorzelen van de kop van de slang gepaard zal gaan met het vermorzelen van de hiel die
die kop vermorzeld.169 Toen Jezus zijn leerlingen dan ook voorbereidde voor wereldzending,
wist Hij dat het rijk van de boze de strijd zou aanbinden tegen zijn kerk. Daarom onderwees Hij
zijn leerlingen hoe om te gaan met het geweld dat hen zou overkomen.170 Vervolging is strijd
tegen het getuigenis van het evangelie. In de brief aan de Galaten schrijft Paulus dan ook dat er
zonder de aanstoot van het kruis (als Paulus de besnijdenis zou verkondigen) geen vervolging
zou zijn.171
Gelovigen die in vervolging leven benadrukken dan ook dat het doel van satan en zijn vervolgers
niet is om de gelovigen te slaan, martelen of doden, maar om te zorgen dat christenen hun stem
kwijtraken of opgeven, en zo het getuigenis te stoppen.172
Binnen de theologie van verlossing wordt erkend dat er naast de theologie van verlossing,
waarin het onvermijdelijke conflict in de wereld tussen verloste en niet verloste mensen een
plek heeft, er ook ruimte is voor de theologie van de schepping, waarin juist aandacht is voor
eenheid en respect tussen alle mensen als schepselen van de dezelfde God. Dat evangelicale
christenen op dit moment in toenemende mate aandacht geven aan deze scheppingstheologie
wordt zelfs verwelkomd, maar het vóórkomen van martelaarschap blijft ons er wel aan
herinneren dat we ook verwikkeld zijn in een intense geestelijke strijd met de krachten van de
duisternis die deze wereld beheersen.173
Zo wordt ook erkend dat het evangelie niet alleen haat en vervolging brengt in deze wereld,
maar ook bevrijding van slavernij en verbetering van de levenskwaliteit. Dit kan zelfs materiële
zegeningen brengen. Tegelijk is het zo dat het evangelie haat, vervolging, lijden en

Boyd-MacMillan, R., Volharden in geloof. Een onthullende gids over de wereldwijde vervolging van de kerk,
Zoetermeer, 2008.
169 Penner, G. ‘A Biblical Theology of Persecution and Discipleship’, in: Taylor, Sorrow, 2012, 71
170 Meer, van der, Biblical Reflections, 6.
171 Schirrmacher, Persecution. 49.
172 Ripken, Biblical Lessons.
173 Wespetal, T.J., ‘Martyrdom and the Furtherance of God’s plan’, in: C. Sauer, Suffering. 252.
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martelaarschap brengt. We moeten deze twee aspecten van het evangelie altijd in balans
houden.174
In de wereldzending is de trend herkenbaar om niet de grootste aandacht te richten op die
contexten die het meest responsief zijn voor het evangelie, maar op de zogenaamde onbereikte
bevolkingsgroepen. Deze groepen wonen in gebieden die het moeilijkst toegankelijk zijn, waar
de wereldgodsdiensten het krachtigst zijn en waar de meeste weerstand wordt ervaren. Zending
in deze contexten vraagt zelfopofferende boodschappers.175
Het lijden en de zwakheid van de kerk zijn niet alleen een gevolg van zending, maar vormen zelf
een vorm van zending. De kerk verkondigt Christus door in haar lijden Christus’ lijden te tonen.
Gods ontwerp voor de evangelisatie van de wereld en de voltooiing van zijn plan impliceert het
lijden van diegenen die zijn woord verkondigen. Het evangelie maakt niet alleen voortgang door
getrouwe verkondiging van de waarheid maar door het representeren van de verdrukkingen
van Christus in ons lijden. God heeft onze pijn bestemd om deel te zijn van de machtige
vertoning van de heerlijkheid van Christus. De waarde van Jezus schijnt helderder in deze
wereld in de levens van hen die door hun opofferingen zeggen dat ze alles als afval beschouwen
om maar Christus te winnen.176
De zwakheid van Gods getuigen toont Gods kracht:
Suffering is not just something that has to be endured passively but it becomes a mode of
mission, a mission that is done in weakness, focusing on service, and by its nature is
accompanied with sorrow and affliction (2 Cor. 12:9f). The precious treasure comes in
perishable containers, that is, in our weak bodies, so that everybody can see that the light
that shines in us, and the power that works in us, are not our own but God’s (2 Cor. 4:710). This passage ought to be seen as the classic definition of mission. Martyrdom is the
most radical form of missionary witness.’177

B2. Het evangelie kan vrucht dragen dankzij het lijden.

Het lijden dat de kerk in de wereld moet ondergaan dient de verspreiding van het evangelie van
het leven. Alleen Christus lijden genereert verlossing, maar het lijden van zijn dienaren kan deze
verlossing doorgeven, mediëren en ervan getuigen.178 Het paradigma hiervoor is de apostel
Paulus, die stelt dat hij tegenspoed ondergaat opdat de gemeente bemoediging en redding
ontvangt, en: ‘Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven’.179 Het gevolg van het
aangevochten leven dat Paulus in zijn verspreiding van het evangelie lijdt als een constante dood
– de dood van Christus in zijn bestaan - is dat eeuwig leven werkzaam is in de gemeente.180 Als
volgens dat paradigma ook ons lijden overvloedig leven brengt aan anderen, dan moeten we
misschien wel concluderen dat wie niet onverdiend voor anderen heeft geleden niet
gekwalificeerd is om God te verkondigen in deze wereld. Het is door lijden en zwakheid dat God
in genade handelt om de wereld te redden, niet in menselijke kracht.181
Meermalen worden in de theologie van vervolging de woorden van David Bosch aangehaald
over lijden als een vorm van zendingsbetrokkenheid:182
Persecution and martyrdom should be considered an instrument or a vehicle through which we
can actively involve ourselves in God’s mission in the world. This is shown most clearly in the life
Bad Urach 2.2.8.
C. Sauer, Between Advocacy, 2009.
176 Piper, J., Filling Up the Afflictions of Christ: The Cost of Bringing the Gospel to the Nations in the Lives of William
Tyndale, Adoniram Judson, and John Paton. Wheaton, 2009, introduction.
177 Bad Urbach, 2.8.1.
178 Sauer, C., ‘Towards a theology of “mission under the cross”: A contribution from Germany by Karl Hartenstein’, in:
Sauer, Suffering. 257-286.
179 Vgl. 2 Kor.1,6; 2 Kor.4,12.
180 Ton, J., ‘Suffering and martyrdom: A defining and essential Christian characteristic’, in: Sauer, Suffering. 206.
181 Bryson, A.J., ‘Suffering: With Special Reference to the Apostle Paul’, in: John Stringer (ed), Risk, 2011. 38,39.
182 Bosch 1991:177, aangehaald in: Lee, God’s mission. 219.
174
175

57

and ministry of the apostle Paul. Bosch has put it: For Paul, suffering is not just something that has
to be endured passively because of the onslaughts and opposition of the powers of this world but
also, and perhaps primarily, as an expression of the church’s active engagement with the world
for the sake of the world’s redemption. Suffering is therefore a mode of missionary involvement.

De suggestie wordt gedaan om in het concept van het priesterschap een missionair paradigma te
vinden voor christelijke dienst in zelfopofferend lijden. In de reformatorische herontdekking van
het priesterschap van alle gelovigen ontbrak deze dimensie, de bediening van de leven-gevende
zelfopoffering.183
Het lijden omwille van het evangelie is niet alleen een roeping voor de zendeling, maar ook voor
hen die tot geloof komen. Zendelingen die niet bereid zijn tot deze consequentie doen afbreuk
aan het getuigenis. Als de boodschapper van het evangelie echter bereid is om zelf mee te lijden
met de nieuw-gelovigen, dan valideert dat de boodschapper en de boodschap:184
Missionaries have taught us to be afraid,” was frequently recorded in interviews with local
believers. Western missionaries often hold a non-biblical missiology of suffering. There is perhaps
no greater challenge for sending agencies and churches than recapturing the biblical call to cross
bearing, accepting with joy the suffering that accompanies a positive Christian witness …The
nature of witness among the persecuted has the missionary asking seekers and new believers to
place themselves and their families at risk for the sake of the gospel. Shared suffering validates
both the message and the messenger. Asking others to place their lives at risk while the witness
resides in relative safety undermines the validity of the testimony and calls into question the
missionary’s moral right to witness.

Westerse zendingsorganisaties en kerken moeten zich daarom rekenschap geven van een
missiologie van lijden: Durven ze hun zendingswerkers cross-cultureel uit te zenden om een
geloof te verspreiden dat vol is van opoffering en lijden op een manier in het westen onbekend is
en vermeden wordt?185
Als de westerse kerk met ernst Christus’ zending wil uitvoeren op zijn manier, en voortgang wil
boeken tegenover de vijandelijke machten onder welke heerschappij de hele schepping zucht,
dan moet ze terugkeren naar die wapens die God heeft gegeven om de vijand te verslaan: de
incarnatie, het kruis en zwakheid. Zelfhandhaving moet geen norm zijn in zendingsprincipes en
–praktijken, maar methode en boodschap moeten samen getuigen van het kruis. De armen van
de wereld moeten niet onder de indruk komen van de rijkdom en macht van de westerse
zending, maar van hun zwakheid en kwetsbaarheid.186
Zelfopoffering is nodig om vrucht te kunnen dragen. Jezus volgen betekent Hem volgen in het
patroon van sterven om vrucht te kunnen dragen en eeuwig leven te verwerven.187 Het was het
besef dat offer, lijden, schande en zelfs dood de normale kosten waren van discipelschap dat
kracht gaf aan de evangelisatieinspanningen van de kerk in de eerste eeuw. Ze verwachtten niet
de zegeningen van de hemel hier op aarde te proeven, maar wisten dat hun loon in de hemel lag.
In plaats van God te danken voor de afwezigheid van vervolging en lijden dankten ze Hem voor
de eer om voor Hem te lijden. Ze wisten dat de vervolgden gezegend zijn.188
They knew that in order to bring life to others, they must die; to see others experience peace with
God, they would have to suffer the violence of the world; to bring the love of God to a dying world,
they would have to face the hatred of those whom they were seeking to reach.’ 189
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In de theologie van vervolging worden de volgende woorden van John Stott meermalen
aangehaald:
The place of suffering in service and of passion in mission is hardly ever taught today. But the
greatest single secret of evangelistic or missionary effectiveness is the willingness to suffer and
die… But the servant must suffer if he is to bring light to the nations, and the seed must die if it is
to multiply.190

In boeken over kerkgroei komt de rol van lijden niet of weinig aan de orde. De Bijbel en de
kerkgeschiedenis leren echter dat diepgaand lijden, vooral onder kerkleiders, vaak voorafgaat
aan dynamische kerkgroei.191 De totale toewijding van de geloofsgetuigen en zelfs hun
martelaarschap zijn een krachtig middel dat God kan gebruiken en vooral schijnt te gebruiken in
situaties van sterke weerstand tegen het evangelie. Echter, martelaarschap bezit niet
automatisch overtuigingskracht. Het kan ook uitgelegd worden als een teken dat de martelaren
door God verlaten zijn of dat hun God krachteloos is. De vrucht van martelaarschap is geen
automatisme, maar is een genade van God. We moeten een triomfalistisch gebruik vermijden
van de bekende woorden van Tertullianus dat het bloed van de martelaren het zaad is voor
nieuwe christenen. Voor de ogen van het geloof bezitten lijden en martelaarschap de belofte van
vermenigvuldiging.192
Als conclusie kan de bespreking van dit tweede thema, de relatie van kerk en wereld in de
theologie van vervolging als volgt worden samengevat: Vervolging is het gevolg van de haat van
de wereld tegen Christus en het kruis, en tegen het getuigenis daarvan. Het lijden en de
zwakheid van de kerk zijn een vorm van zending. Zo toont de kerk wie Christus is.
In het lijden en de zwakheid van kerk en zending openbaart God zijn genade. Als boodschappers
niet bereid zijn om te lijden kan het evangelie geen vrucht dragen. Lijden valideert de boodschap
en de boodschapper.
Kernachtig: De kerk lijdt in de wereld om haar getuigenis. Dankzij dit lijden draagt het evangelie
vrucht.

C. Relaties binnen de gemeente
C1. Zelfopoffering voor de ander impliceert pijn lijden.
Het thema van relaties tussen christenen onderling is nauwelijks uitgewerkt in de theologie van
vervolging.193 Toch worden de principes uit de voorgaande paragrafen ook hier toegepast:
Ajith Fernando spreekt over de vele ernstige vormen van lijden die zijn land, Sri Lanka, hebben
getroffen. Toch meent hij dat de grootste pijn is veroorzaakt door dingen in de relationele sfeer.
Het is de pijn die voortkomt uit toewijding aan mensen. En die pijn zullen christenen ervaren,
waar ter wereld ze ook leven, benadrukt hij.194 Kruisdragen als christen betrekt Fernando dus
niet alleen op vervolging en discriminatie, maar ook op de betrokkenheid bij mensen, zoals de
uitputting die ontstaat als we helpen terwijl we het druk hebben en het verdriet dat we voelen
als we blijven liefhebben terwijl we afgewezen worden. Toewijding aan mensen zal bij
Stott, J. R, The cross of Christ. London, 1986, 322. Dit citaat wordt meermalen aangehaald in de literatuur.
Fernando, Vreugde.
192 Bad Urach 2.8.4
193 Ajith Fernando is zijdelings betrokken bij de conversatie over een theologie van het lijden. Meer dan de anderen
betrekt hij het thema op de verhoudingen binnen de gemeente. Vreugde en pijn zijn volgens Fernando de twee
basiskenmerken voor het christendom, voor iedere christen en iedere leider. Beide kenmerken zijn onlosmakelijk
verbonden met toewijding. Voor deze paragraaf heb ik gebruik gemaakt van: Sluys, Heleen van der, Vreugde en pijn
van een toegewijd leider. De visie van Ajith Fernando op leiderschap en lijden, eindscriptie CHE Ede, 2013.
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christenen in alle landen en culturen pijn veroorzaken.195 Mensen die liefde tot hun levensdoel
hebben gemaakt, zullen diep gekwetst raken wanneer ze afgewezen, niet gewaardeerd,
uitgebuit, of tegengewerkt worden, en nog wel juist door degenen die ze proberen lief te hebben.
Dat is het lot van Gods dienaren. Als wij een christelijke bediening hebben, trekken we het kleed
van Jezus, de lijdende knecht aan.196 Toewijding is de bereidheid je leven te geven voor de ander.
Christenen zijn mensen die zo toegewijd zijn aan diegenen onder wie ze dienen dat ze hun leven
voor hen neerleggen. Het gaat om de bereidheid om te sterven voor hen voor wie we geroepen
zijn: onze gezinnen, onze gemeenten, ons zendingsveld.197 Veel kerkstructuren zijn helaas
ingericht op een manier die het risico dat er pijn veroorzaakt wordt, tot een minimum reduceert.
Mensen die niet ongemakkelijk dicht op elkaar leven en door de ander gefrustreerd raken,
krijgen simpelweg niet de gelegenheid om te groeien.198
Het thema van goddelijke kracht in menselijke zwakte is niet alleen van belang voor vervolgde
christenen. Paulus definieert de rol van de prediker in termen van beproevingen en
moeilijkheden. In zijn lijden als voorganger wordt Gods kracht gezien en toegeëigend. In de
zwakheid van voorgangers wordt Gods kracht getoond Zwakheid toont de echtheid van hun
roeping, in Paulus ogen.199
Paulus gebruikte zijn gevangeniservaringen ook voor de voortgang van het evangelie. Als
kerkleiders lijden voor de visie, dan zullen anderen dat beantwoorden met een grote mate van
toewijding. Jezus sprak over de huurling in contrast met de goede herder: De huurling vlucht als
zich problemen voordoen, maar de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een leider die
zo toegewijd is dat hij ongemak, vermoeidheid en financieel verlies lijdt omwille van de mensen
zal een grote bemoediging zijn. Als leiders bereid zijn om te sterven zijn andere mensen daar
ook toe bereid 200

C2. Toewijding leidt tot vreugde

Fernando meent dat een holistisch leven, met een balans van lijden en tekort en blijdschap te
midden van lijden, de bijdrage van de lijdende niet-westerse kerk kan zijn aan de
wereldtheologie. Dit was de levensstijl die Jezus aanbeval. Vlak voor zijn dood zei Hij: Ik heb
jullie dit verteld opdat mijn blijdschap in jullie zou zijn en jullie blijdschap volkomen zou zijn
(Joh.15,11). Direct daarna daagde Hij hen uit om elkaar zo veel lief te hebben dat ze voor elkaar
zouden willen sterven zoals Christus voor hen stierf (Joh.15,12-13). Sterven voor een ander en
vreugde kunnen op hetzelfde moment bestaan in dezelfde persoon.201 In Mark.8,35 riep Jezus
mensen tot een leven van zelfverloochening en kruisdragen. Maar Hij voegde er aan toe aan
trouw aan deze oproep zou leiden tot overvloedig leven. In Joh.16,33 verzekerde Jezus zijn
volgelingen dat ze zeker verdrukkingen zouden lijden in de wereld. Maar Hij voegde toe dat ze in
die verdrukking vrede zouden ervaren.
De tweede brief aan de Korintiërs is een goed voorbeeld van de diepe vreugde die over ons komt
wanneer we intens met mensen verbonden zijn. Jazeker, diepe pijn hoort daarbij. Maar die wordt
meer dan gecompenseerd door blijdschap, De mensen die onbekend zijn met de blijdschap van
intense toewijding zijn geestelijk arm, aangezien een van de grootste vreugden van het leven aan
hen voorbijgaat.202

Als conclusie kan de bespreking van dit laatste thema, de relaties binnen de gemeente in de
theologie van vervolging als volgt worden samengevat:
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De pijn die christenen lijden in hun onderlinge relaties, m.n. de pijn van voorgangers in de
gemeente, is de pijn van toewijding. Toewijding impliceert lijden maar het leidt tot vreugde.

Evaluatie

Terugkijkend op deze analyse van theologie van vervolging kan opgemerkt worden dat er vrij
beperkt sprake is van gecontextualiseerd self-theologizing door de lijdende kerk in al haar
diversiteit, cultureel en theologisch. Ten eerste omdat de theologische reflectie maar ten dele
heeft plaatsgevonden door christenen die zelf uit de een niet-westerse ervaring van vervolging
afkomstig zijn. Ten tweede schuurt deze theologie dichter aan tegen de Schrift dan tegen de
context (of tegen de traditie). Deze hoofdlijnen voor een theologie van vervolging zijn het best te
karakteriseren als bijbels-theologische lijnen vanuit een gedeelde evangelicale theologie op
basis van vertrouwdheid met zowel de lijdende kerk als de zendingspraktijk. Heet gaat om een
herontdekking van de actualiteit van een bijbelse theologie van lijden en vervolging. Van
kruisbestuiving met andere theologieën van de sinned-against (zoals bevrijdingstheologie) is
niet merkbaar sprake. Ook is er in de aangehaalde werken weinig sprake van systematische
bezinning op de theologie van de Vroege Kerk, van de Reformatie, of bijvoorbeeld de theologie
van Bonhoeffer.
De kracht van deze theologie van vervolging schuilt niet zozeer in het nieuwe van de inzichten of
in het contextuele. De kracht schuilt in het hernieuwd naar voren brengen van accenten die juist
in de context achterop dreigen te raken. In de context van de niet-westerse wereld dreigt
immers de invloed van het welvaartsevangelie. De kracht van deze theologie voor de westerse
context is van vergelijkbare aard: Het welvaartsevangelie neemt hier echter vaak een iets andere
vorm aan waarin het meer gaat om immateriële (psychologische) waarden dan om materiële
waarden. Uit de conversatie van de theologie van vervolging klinkt de ongerustheid dat de kerk,
zowel westers als niet-westers, niet toegerust is voor situaties van vervolging, en dat dit met
name schadelijk is voor de missionaire getuigende kracht van de kerk. Opmerkelijk is namelijk
dat dit discours zich heeft ontwikkeld in nauwe relatie met de zendingspraktijk. Zowel de WEA
als de Lausanne beweging zijn daar nauw op betrokken. Het thema vervolging wordt dan ook in
veel van de bijdragen aan de literatuur in verband gebracht met zendingsvragen. We werden
eerder al bepaald bij het principe dat de theologie niet de academie dient maar de zending van
Gods volk in de wereld. Van primair belang is daarom hoe de (vervolgde) kerk en de zending
gediend is met deze theologie van vervolging.
Niettemin meen ik dat deze sterk bijbels-theologisch gerichte en evangelicale theologie van
lijden, vervolging en martelaarschap aan kracht kan winnen door meer systematischtheologische reflectie, kerkhistorische bezinning (bijvoorbeeld op de traditie van de martelaren
van de vroege kerk), en door dialoog met andere theologische tradities. Juist hierdoor zal de
betekenis van deze theologie beter naar voren komen. Omdat deze theologie dicht bij de
Bijbelexegese blijft, kan het zijn dat veel van wat naar voren wordt gebracht bekend klinkt.
Echter, wat hier als de levende praktijk van het christelijk leven, van kerk en zending wordt
besproken, wordt elders vaak alleen beaamd als geestelijke waarheden. Door op systematischtheologisch niveau meer conceptuele helderheid te scheppen zou de theologie van vervolging
aan zeggingskracht kunnen winnen. In het laatste deel van deze studie probeer ik daartoe enkele
aanzetten te geven.

61

4.6 Comfort, challenge en theologie van vervolging
Recapitulatie

Ter afsluiting van dit hoofdstuk willen we zien hoe de theologie van lijden, vervolging en
martelaarschap nieuw perspectief geeft op de thematiek van comfort en challenge. Daarbij willen
we eerst terugverwijzen naar de eerdere hoofdstukken.
In hoofdstuk 2 zagen we dat het thema zich vandaag in het westen vooral doet gelden in de
context van een geprivatiseerd en gesubjectiveerd geloof, dat wil zeggen: Het geloof heeft zich in
sterke mate teruggetrokken uit het publieke leven en manifesteert zich vooral in de persoonlijke
subjectieve beleving. In deze situatie, die wel wordt omschreven met de termen therapeutisch
christendom en zelfspiritualiteit, ligt het accent sterk op comfort: individuele troost voor
onzekere mensen in een riskante wereld. Als tegenbeweging is er een zoektocht naar challenge,
de uitdaging om te veranderen, niet zozeer om de wereld te veranderen maar om zelf veranderd
te worden. Dit kan worden aangeduid als privatisering van de challenge, waarbij het soms gaat
om persoonlijke verandering en soms om de christelijke gemeente als oefenplaats en
leergemeenschap.
In hoofdstuk 3 concentreerden we ons op deze tegenbeweging: Wat is de gestalte van de
uitdaging in het grondpatroon van het christelijk leven en het functioneren van de kerk? Hoe
verhoudt challenge zich in theologische zin tot comfort? We ontdekten dat de verschillende
manieren waarop dit thema wordt uitgewerkt betrekking heeft op respectievelijk de relatie Godmens, kerk en wereld, en de relaties binnen de gemeente. Telkens echter was de volgorde eerst
comfort en dan challenge. Daarin herkenden we het reformatorische grondpatroon van
rechtvaardiging en heiliging: eerst de indicatief van het heil en dan de imperatief. De kerk en de
christen die in de rechtvaardiging comfort hebben ontvangen, moeten nu worden uitgedaagd om
in gehoorzaamheid, zending en discipelschap daar antwoord op te geven. In de context van een
therapeutische cultuur heeft deze tegenbeweging het tij niet mee.
In dit vierde hoofdstuk hebben we met een theologie van vervolging een nieuw perspectief
ingebracht, gemotiveerd door het gewicht van bijbelse theologie, kerkgeschiedenis en de
ervaring van de kerk in het Zuiden. In de voorgaande paragraaf hebben we de theologie van
vervolging tentatief in de volgende drie theses samengevat met het oog op comfort en challenge:
God en mens: Lijden in verbondenheid met Christus leidt tot verheerlijking.
Kerk en wereld: De kerk lijdt in de wereld om haar getuigenis en kan daardoor vrucht dragen.
Relaties binnen de kerk: Toewijding impliceert lijden maar leidt tot vreugde.
In de volgende tabel worden deze bevindingen afgezet tegen de bevindingen van hoofdstuk 3:
Theologie van
rechtvaardiging en heiliging
Relatie God en mens
Relatie kerk en wereld
Relatie binnen de kerk

gave en opgave
geroepen en gezonden
uitnodiging en uitdaging

Theologie van lijden,
vervolging en
martelaarschap
lijden en verheerlijking
lijden en vruchtdagen
lijden en vreugde

Tabel 4.1: Grondpatronen in een theologie van rechtvaardiging en heiliging en in een theologie van
vervolging.

Hierbij merken we op dat in alle drie de relaties lijden een belangrijke plaats inneemt, maar dat
dit niet de essentie uitdrukt. In feite gaat het steeds om toewijding: toewijding aan Christus en
toewijding aan de broeder en zuster. Lijden komt daarin onvermijdelijk mee, maar het wordt
niet gezocht. Het gaat in essentie om toewijding: de christen is eerst met Christus verbonden in
lijden en sterven, en leeft vervolgens in de hoop op verheerlijking, verlossing, vrucht en vreugde.
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Het grondpatroon van de christelijke existentie in deze theologie van vervolging kan daarom
worden weergegeven in het woordpaar toewijding en hoop.
Wat hier kan worden opgemerkt is dat toewijding een voluit relationeel begrip is. Het gaat
immers om een zeer nauwe verbondenheid met Christus en met de broeder of zuster. Dit
relationele contrasteert met de geïndividualiseerde challenge van de zelfspiritualiteit, waar de
gerichtheid op God ingeruild is voor een gerichtheid op het zelf (par. 2.2). Toewijding, ook onder
lijden en vervolging, is de challenge van de theologie van de lijdende kerk. Het is de challenge
van het kruisdragen achter Christus, het lijden voor en vanwege de wereld (par.4.1).
De hoop op de heerlijkheid, op vrucht en op vreugde, is de comfort van deze theologie. Troost is
het houvast dat wordt gevonden in de verbondenheid aan Christus, omdat hierin de hoop op
heerlijkheid besloten ligt.

Conclusie: een ander grondpatroon

De theologie van vervolging vertaalt dus comfort en challenge als ‘toewijding’ en ‘hoop’. Dit
betekent een omgekeerde volgorde: eerst challenge, dan comfort. Niet de ‘benefits’ van het geloof
of de ‘mission’ van het geloof definieert de christen, niet de gave van de rechtvaardiging of de
opgave van de heiliging, maar de relatie van toewijding aan Christus. De ons bekende
ecclesiologische modellen van comfort en challenge die we in hoofdstuk 3 analyseerden bouwen
allemaal voort op het grondpatroon van rechtvaardiging en heiliging. De theologie van
vervolging lijkt te bouwen op een ander grondpatroon.
Dit grondpatroon kan ook worden verwoord als ‘called to suffer, called to triumph’, naar de titel
van een boek met verhalen van vervolgde christenen.203 Of, in de woorden van Paulus en
Barnabas: ‘dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan’
(Hand.14,22). Hier overheerst het accent op het toekomstige karakter van het koninkrijk van
God en van de verlossing, waar in het reformatorische model vooral de zekerheid van het heil
wordt benadrukt. Beide modellen zijn gebaseerd op het grondpatroon van het kruis en de
opstanding van Christus. In het model van de Reformatie krijgt het ‘Hij voor ons’ de nadruk
(substitutie door Christus ), in het model van de vervolgde kerk het ‘wij met Hem’ (participatie
in Christus). Als de weg van kruis en opstanding de weg is die een discipel samen met en in
Christus moet gaan, dan is het kruis niet onze comfort maar onze challenge, en dan is de
opstanding niet onze challenge maar onze comfort. Dan is Jezus Christus niet eerst Verlosser en
dan Heer, maar dan is Hij eerst Heer en dan Verlosser.
Theologie van
rechtvaardiging en heiliging
Kruis en opstanding
Kruis
Opstanding
Christus

Christus voor ons
Comfort
Challenge
Verlosser en Heer

Theologie van lijden,
vervolging en
martelaarschap
Wij met Christus
Challenge
Comfort
Heer en Verlosser

Tabel 4.2: Kruis en opstanding in een theologie van rechtvaardiging en heiliging en in een
theologie van vervolging.

Beide modellen worden bijbels-theologisch gefundeerd. Zelfs in de verschillende Paulinische
brieven vinden we variatie in Paulus’ spreken over het in Christus gestorven en opgestaan zijn:
De opstanding is beurtelings realiteit om in te leven of toekomstmuziek.204 Voor ons is van
belang om te overwegen hoe de theologie van vervolging ons denken over comfort en challenge
en alles wat daar ecclesiologisch mee samenhangt aanvult en onder kritiek stelt. In een
slothoofdstuk gaan we daar dieper op in.
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5. Evaluatie en integratie
Inleiding
Ter afsluiting van deze studie is er een noodzaak om te evalueren hoe de twee voorgaande
hoofdstukken zich tot elkaar verhouden: het rechtvaardigingsmodel en wat we zouden kunnen
noemen het martyrologische model. Aan het slot van het vorige hoofdstuk is al kort aangeduid
hoe deze twee theologische modellen zich van elkaar onderscheiden. Ook hebben we
geconstateerd dat de theologie van vervolging zichzelf weinig relateert aan de systematische
theologie en de kerkgeschiedenis. Dit is met recht theologie voor de zending, niet voor de
academie. Niettemin is een nadere theologische plaatsbepaling nuttig, ook omdat vanuit het veld
van de theologie van de vervolging wel de wens wordt geuit dat de westerse kerk theologische
lessen leert van de vervolgde kerk. Dit hoofdstuk een tentatieve poging tot zo’n plaatsbepaling.
Daarmee proberen we ook de theologie van de vervolging te relateren aan de gereformeerde
traditie.
In de relatie van God en mens staan Christus en zijn kruis en opstanding centraal. In de vorige
hoofdstukken hebben we onderscheid gemaakt tussen de theologie van de Reformatie, waarin
rechtvaardiging en heiliging het grondpatroon vormen, en de theologie van vervolging, waarin
toewijding en hoop het grondpatroon vormen. In het eerste geval staan kruis en opstanding voor
de verdiensten die Christus voor ons heeft verworven, in het tweede geval ligt de nadruk op
onze participatie in Christus’ lijden in de hoop op de opstanding. Participatie is daarom een
theologisch kernbegrip dat nader bestudeerd moet worden voor het doordenken van wat
comfort en challenge betekenen in de relatie tussen God en mens. Het doel van dit laatste
hoofdstuk is daarom een systematisch-theologische bezinning op participatie in Christus en in
zijn kruis en opstanding. Het resultaat daarvan moet helpen bij de beoogde plaatsbepaling van
de theologie van vervolging, en bij het bepalen van de verhouding met de theologie van
rechtvaardiging en heiliging.
Dit hoofdstuk heeft niet de pretentie om een systematisch-theologisch thema in kaart te kunnen
brengen, maar is niet meer dan een verkenning van het speelveld. Zo moet duidelijk worden
waar de vragen liggen rondom de vergelijking van de twee theologische modellen.

In Christus zijn

Participatie heeft te maken met het ‘in Christus zijn’ waar het N.T. over spreekt. Hans Burger
heeft in zijn dissertatie205 vier ‘momenten’ onderscheiden waar het gaat om het ‘in Christus zijn’,
d.w.z. vier manieren waarop met name Paulus en Johannes deze woorden gebruikt. Bij Johannes
is vooral sprake van de eerste twee momenten:
* Substitutie: Christus vervangt mensen en is daarin uniek. Hij doet iets voor mensen wat wijzelf
niet kunnen: Het Lam van God draagt de zonden van de wereld weg.
* Eenheid: Door innige verbondenheid of wederzijdse inwoning met Christus is er mystieke
eenheid.
Bij Paulus is met name sprake van de andere twee vormen van ‘in Christus zijn’:
* Representatie: Christus in onze plaats. Hij vertegenwoordigt ons. Wat aan hem is geschied is
daarmee ook aan ons geschied. Hij deelt in Gods heerlijkheid - Wij zullen ook delen in Gods
heerlijkheid. Hij is opgestaan - wij zullen ook opstaan.
* Participatie: Wij delen in de geschiedenis van Jezus Christus. We delen in zijn lijden en in zijn
verheerlijking. We delen in zijn ontferming naar de anderen. Paulus spreekt over ‘Christus
aandoen, aantrekken’.
205
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Burger stelt vast dat met name dit laatste, de participatie in Christus, in de traditie van de
Reformatie niet echt een plaats heeft gekregen, onder andere uit vrees voor werkheiligheid.
De Reformatie ontstond uit de vraag naar de zekerheid. Luther heeft die zekerheid gezocht en
haar uiteindelijk gevonden in de belofte van het evangelie, in het extra nos. Het heil ligt buiten
onszelf in Christus. De troost in tijden van onzekerheid en angst werd gevonden door de
zaligheid ‘buiten onszelf te zoeken’, in de woorden van het klassieke doopformulier. In
hoofdstuk 3 van deze studie werd al de vraag opgeworpen, of deze insteek bij de troost, die de
Heidelbergse Catechismus maakt, geen afbreuk doet aan de navolging. Is hier geen sprake van
een forensische opvatting van verzoening die buiten de mens om gaat. Leidt deze insteek niet
uiteindelijk tot goedkope genade?
Troost is in de catechismus echter geen emotionele kalmering. Alle nadruk ligt op de existentiële
betekenis van het eigendom zijn van Christus. De belangrijke vraag in de catechismus over de
noodzaak van het geloof spreekt over de inlijving in Christus.206 Christus is niet allen het
voorwerp van het geloof of de bron van het geloof, maar de christen ‘groeit als het ware samen’
met Christus. De christen gelooft niet alleen in Christus, maar hij is in Christus. Hij wordt niet
alleen gered door Christus, maar de redding vindt plaats in Christus. Er kan daarom niet abstract
over het heil worden gesproken, alsof we dat ontvangen op een geestelijke bankrekening.
Inlijving in de Persoon van Christus is een existentiële zaak.207 In termen van ‘in-Christus-zijn’:
bij de troost van de catechismus gaat het niet alleen om substitutie maar ook om mystieke
eenheid.
Dezelfde dubbele aandacht voor het heil ‘extra nos’ én ‘in nobis’ vinden we ook bij zowel Luther
als Calvijn.208 Luther maakt met zijn theologia crucis volstrekt duidelijk dat wij onze zaligheid
buiten onszelf in Christus hebben te zoeken. Echter, op hetzelfde moment waarop wij in het
geloof het heil buiten onszelf in Christus zoeken, woont Christus in ons. En wij worden niet
gerechtvaardigd, dan in de gemeenschap met deze Christus extra nos. Het extra nos vormt bij
Luther niet een tegenstelling met het in nobis.
Ook wanneer Calvijn spreekt over de zekerheid van de rechtvaardiging door het geloof alleen,
wijst hij op dit extra nos, als de enige mogelijkheid om voor God te bestaan. Alleen omdat de
gerechtigheid van Christus de mens wordt toegerekend wordt hij gerechtvaardigd voor God. Wij
ontvangen het heil ‘buiten onszelf’ in Christus. Maar wij ontvangen het tegelijk in de meest
innige verbondenheid aan Hem, wij in Hem en Hij in ons ingelijfd. De gemeenschap met Christus
kunnen we zelfs het centrum noemen van Calvijns theologie. Christus moet de onze worden en
in ons wonen om ons mee te delen wat Hij van de Vader heeft ontvangen. Christus extra nos
wordt door de Geest Christus in nobis. Dankzij de Geest krijgen we deel aan alle weldaden die uit
de gemeenschap met Christus voortvloeien. Onze gemeenschap met Christus waarborgt de
eenheid van rechtvaardiging en heiliging in ons leven.
Bij Luther en Calvijn vinden we, net als in de Heidelbergse Catechismus, in de soteriologie een
combinatie van ‘substitutie’ of ‘representatie’ (Christus in onze plaats, buiten ons om) en
‘eenheid’ (Christus in ons). Participatie in de zin van het delen in Christus ‘ lijden om met Hem
verheerlijkt te worden zijn we hier (vooralsnog) niet op het spoor gekomen.
Een Bijbeltekst die in de theologie van vervolging veelbesproken is, is Col.1,24, waarin Paulus
schrijft blij te zijn dat hij kan aanvullen wat er nog ontbreekt aan Christus’ lijden. Juist deze tekst
had een belangrijke functie in de laatmiddeleeuwse Rooms-Katholieke kerk ter ondersteuning
van het concept van de verdiensten van de heiligen. Juist het volkomene en afdoende van
Christus’ lijden lag aan het hart van het protest van Luther hiertegen.209 Het ligt in de rede dat
vraag en antwoord 20, vgl. v. en a. 55,64,76,79 en 84.
Vlastuin, W. van, ‘Spiritualiteit in de Heidelbergse Catechismus’, in: van der Pol, F. & W. van Vlastuin (red.), Leven
met de Heidelbergse Catechismus; 450 jaar omgang met het troostboek, 2013, 81.
208 Spijker, W. van 't,”'EXTRA NOS' EN 'IN NOBIS'. bij Calvijn in pneumatologisch licht”, Theologia Reformata, dec.
1988, 15 - 35.
209 Sproul, R.C., In Christ, Our Suffering Is Not in Vain’,
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participatie in Christus kruisweg daardoor op gespannen voet stond met het sola fide en met het
vinden van heilszekerheid in Christus, extra nos.210 Waar bij Calvijn de heiliging samen met de
rechtvaardiging haar plaats krijgt in de gemeenschap met Christus, is in de latere traditie vaak
de angst dat aandacht voor de heiliging ten koste gaat van de rechtvaardiging. In ons land kan als
voorbeeld hiervan gewezen worden op H.F. Kohlbrugge, theoloog uit de 19e eeuw. In zijn
prediking klonk voortdurend bezorgdheid voor werkheiligheid, die de gemeente van de
vertroosting van het heil zou beroven. Te midden van het moralistische geweld van zijn tijd viel
hij terug op een radicaal sola fide. Kohlbrugge zegt onder andere ‘dat de wet ons een lijk is,
hetwelk we rechtmatig begraven hebben’. ‘Laat Christus uw heiliging zijn’.211 Rechtvaardiging en
heiliging krijgen zo wel sterk het karakter van substitutie door Christus.

Rechtvaardiging of participatie

Het begrip participatie in Christus heeft sinds de opkomst van het zgn. nieuwe perspectief op
Paulus nieuwe aandacht gekregen. Theologen van dit nieuwe perspectief stellen dat de gangbare
protestantse nadruk op rechtvaardiging toe te schrijven is aan de manier waarop in de
Reformatie het zestiende-eeuwse katholicisme vereenzelvigd werd met het judaïsme uit de
eerste eeuw. Het nieuwe perspectief is dan een poging om Paulus’ brieven los te maken uit dit
Lutherse en Calvinistische interpretatiekader en ze te interpreteren op grond van een beter
begrip van het judaïsme uit de eerste eeuw. Schweitzer heeft in Geschichte der paulinischen
Forschung (1911) al aangewezen dat halverwege de 19e eeuw voor het eerst onderscheid werd
gemaakt tussen twee gedachtensporen in de werken van Paulus: het juridische
(rechtvaardiging) en het ethische (nieuwe schepping door de Geest). Schweitzer zelf stelde dat
participatie in de dood en opstanding van Christus, een eschatologisch georiënteerde Christusmystiek, het hoofdthema is in het onderwijs van Paulus. In 1963 publiceerde de Lutherse
theoloog Krister Stendahl een studie onder de titel ‘The Apostle Paul and the Introspective
Conscience of the West’, waarin hij argumenteerde dat de typisch Lutherse kijk op Paulus’
theologie niet overeenstemde met Paulus’ geschriften, en meer gebaseerd was op onjuiste
veronderstellingen dan op nauwkeurige interpretatie. In 1977 publiceerde E.P. Sanders ‘Paul
and Palestinian Judaism’, waarin hij dit verder uitwerkte. James D. G. Dunn en N.T. Wright zijn
andere belangrijke stemmen in dit nieuwe perspectief op Paulus.212
Verschillende argumenten worden in dit perspectief naar voren gebracht om aan te tonen dat
niet juridische rechtvaardigheid maar participatie in Christus het centrale thema is in Paulus
denken. Een van de belangrijkste is het wijdverspreide voorkomen van participatie-taal bij
Paulus: de term ‘in Christus’ en vele variaties daarop is wijdverbreid. In de dertien Paulinische
brieven (al deze brieven behalve Titus) zou deze term of equivalenten 158 keer voorkomen, in
tien verschillende vormen. Sanders toont bovendien aan dat de ‘in Christus’-formule maar één
deel is van een groter betekenisnetwerk van participatie bij Paulus, waaronder de metafoor van
het lichaam van Christus, gedoopt worden in Christus, de ‘met Christus’-terminologie
(identificatie van de gelovige met Christus in zijn dood en opstanding) en het idee van het delen
in het lijden van Christus.213
De theologie van de rechtvaardiging daarentegen is voornamelijk gebaseerd op een beperkt
aantal teksten: m.n. Rom. 1-4, Gal. 2-3 en Fil. 3,7-11. Hieruit zou blijken dat niet rechtvaardiging
maar participatie een veel centraler thema is bij Paulus.214

http://theaquilareport.com/in-christ-our-suffering-is-not-in-vain [31 -7-2014]
In de theologie van vervolging wordt trouwens steeds benadrukt dat Christus’ zoenoffer uniek, onherhaalbaar en
volkomen is. zie par. 4.5.
211 ‘n.a.v. collegedictaat J.W. Maris: heiliging en volharding’:
https://theologiegeschiedenis.wordpress.com/category/bijbel_en_theologie/page/2 [12 april 2014]
212 Howell, D. N. Jr, .’The Center of Pauline Theology’, in: Bibliotheca Sacra 151 (1994): 50-70. 58.
213 Hierbij wordt verwezen naar Rom. 8,17; 2 Cor. 1,5; 4:10; Gal. 6,17; Phil. 3,10; Col. 1,24.
214 Howell, Pauline Theology, 59-62.
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Duidelijk is dat participatie een kernbegrip is, maar minder duidelijk is welke betekenis dit
begrip heeft in verschillende theologische constructies. Een toonaangevend theoloog uit de
participatie-theologie is Douglas Campbell, en hij specificeert zijn concept als ‘martyrologische
participatie’.215
De stelling van Campbell is dat noch de traditionele Lutherse noch de heilshistorische lezing van
Stendahl en N.T. Wright de beste verklaring geeft van Paulus, maar een verklaring in de lijn van
Schweitzer en Sanders. Campbell noemt dit model ‘pneumatologically participatory
martyrological eschatology’ (PPME). Campbell betoogt dat elk van deze drie modellen om Paulus’
evangelie te verklaren gebaseerd is op een andere sectie van de Romeinenbrief: De traditionele
verklaring, ‘rechtvaardiging door geloof’ is geworteld in Rom.1-4, het PPME model in Rom.5-8,
en het heilshistorische model in Rom.9-11. Het model van rechtvaardiging is fundamenteel
juridisch, forensisch en transactioneel. Volgens het model van ‘heilsgeschiedenis’ ligt het hart
van Paulus’ theologie in de wijze waarop God in de geschiedenis van Israël (O.T.) en de kerk
(N.T.) heeft gewerkt voor de verlossing van de wereld, culminerend in de dood en opstanding
van Israëls Messias en de uitstorting van de Heilige Geest.
Op grond van de bij Paulus veel voorkomende ‘in-Christus’-terminologie stelt Campbell dat
participatie in Christus de enige werkelijke kern is van Paulus’ denken. Het gaat om een
fundamentele transformatie van de persoon door identificatie met Christus. De ongemakkelijke
term PPME wordt als volgt toegelicht: De theologie van de apostel is pneumatologisch, omdat
door de Geest de gelovige tot een nieuwe schepping wordt in Jezus Christus. Het is
participatorisch, omdat door de Geest de gelovige met Christus wordt verenigd en zo
participeert in zijn Zoonschap en verlossingswerk, Het is martyrologisch, want door de Geest
wordt de gelovige gelijkvormig aan het verhaal van Christus’ lijden en sterven. Het is
eschatologisch, want door de Geest leeft de gelovige nu het leven van het komende koninkrijk. 216
Door de Geest participeren gelovigen in de gehoorzaamheid, het lijden, de dood en opstanding
van de Zoon. Het goddelijke werk van transformatie is begonnen. Paulus maant zijn broeders om
hun leven te leven op basis van wat ze aan het worden zijn in plaats van wat ze ooit waren.
Campbell schrijft:
‘As the Spirit configures people to the template of Christ—specifically to his descent into death
and ascent into glory—they too are thereby delivered from their present oppressed and
corrupted condition by means of its termination in Christ’s execution and their recreation in a
new liberated and transformed condition that is grafted onto his resurrected existence and is now
no longer inhabited by the powers of Sin and Death’. 217

Participatie in Christus is volgens Campbell niet maar een idee of een mentale identificatie.
Paulus gelooft duidelijk dat er werkelijk en concreet iets is gebeurd. De aanwezigheid van de
Geest in het leven van christenen is het getuigenis van de realiteit van de gebeurtenis.218

Participatie en theosis

Voordat we tot een conclusie komen over de geschetste modellen van Paulus moeten we nog een
excurs maken met betrekking tot participatie. Dat woord roept namelijk in de theologie ook nog
de associatie op met participatie aan de persoon van Christus in een ontologische zin. Gaat het
bij deze unio cum Christo om herstel van de geschapen natuur of om verheffing van de natuur tot
God, ofwel vergoddelijking? In de oosters-orthodoxe theologie staat de gedachte van theosis,
vergoddelijking, centraal. Het uiteindelijke doel van de orthodoxe gelovige is om eenheid met
God te bereiken: deel te hebben aan onsterfelijkheid dankzij de opstanding van Christus.

Het volgende is gebaseerd op: Campbell, D. The Quest for Paul’s Gospel, London/New York, 2005.
Maar is ook uitgewerkt in: Campbell, D., The Deliverance of God: An Apocalyptic Rereading of Justification in Paul,
Eerdmans, 2009.
216 Campbell, Quest, 41.
217 Campbell, Quest, 59.
218 Campbell, Quest, 40.
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Verlossing is niet maar een ontsnappen aan de slavernij van de dood, maar deelkrijgen aan het
leven in Christus hier en nu.
Athanasius was één van de grondleggers van de Oosterse Orthodoxie. Centraal in zijn De
incarnatione verbi staat de zin: ‘Hij is mens geworden opdat wij zouden worden vergoddelijkt’.
Het ging bij Athanasius er niet om dat de grens tussen God en mens uitgewist zou worden, maar
dat wij dankzij de menswording van Christus door het geloof kunnen worden aangenomen tot
kinderen van God en weer delen in Gods onvergankelijke heerlijkheid. Theosis kan worden
gezien als een (neo)platoonse benadering van participatie in God waarbij het gaat om de
opstijging van de ziel tot de eenwording met God.
Deze lijn is vandaag ook terug te vinden in de participatorische ontologie van de radical
orthodoxy, een nieuwe beweging die uitgaat van een kosmische zijnsladder waarbij het
natuurlijke participeert in het bovennatuurlijke. Milbank, founding father van deze beweging,
pleit ervoor over genade te spreken in termen van participatie en in het kader van een ontologie
van participatie. Daarmee bedoelt hij dat men niet de werkelijkheid van God en de menselijke
werkelijkheid uiteenlegt in een vruchteloos dualisme, maar dat men deze juist als op elkaar
betrokken beschouwt. Het trinitarisch dogma vormt daarvoor de basis en achtergrond, omdat
dat uitdrukt dat er relatie en participatie in God is. Milbank c.s. bekritiseren Calvijn als een
schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Calvijn zou door zijn nadruk op genade als louter
imputatie (toerekening) te weinig de participatie recht doen. De mens zou bij Calvijn passief in
plaats van receptief zijn, omdat God enkel éénzijdig zou geven; imputatie in plaats van
participatie dus.219
Wat te denken van dit denkspoor van participatie in de zin van vergoddelijking? Om te beginnen
kan er een vergelijking worden gemaakt met het begrip verheerlijking als slotakkoord van de
zogenaamde ordo salutis of heilsorde. Ten opzichte van met name de rechtvaardiging en heiliging
heeft de verheerlijking in de traditie vaak niet zo veel aandacht gehad. Juist in het licht van de
theologie van vervolging en de aandacht daarin voor de hoop van de heerlijkheid is het goed om
dit aspect meer onder de aandacht te brengen. Verheerlijking is theologisch vaak op manieren
onder woorden gebracht die niet zo heel anders zijn dan de woorden waarmee vergoddelijking
wordt omschreven.220
Niettemin is in de reformatorische traditie steeds benadrukt dat het niet in de eerste plaats gaat
om het overbruggen van de ontologische kloof tussen Schepper en schepsel of het overwinnen
van de antithese eindig-oneindig, maar om het herstel van de verbroken gemeenschap met God.
Vermenging van goddelijke en menselijke substantie impliceert een opheffing van het
onderscheid Schepper en schepsel. Hiervan is geen sprake. Participatie in God verloopt via
Christus en de Geest. Het is de Geest die de gemeenschap werkt en de gelovige doet delen in de
‘vreemde’ gerechtigheid van Christus.221
Tot slot moet worden gerelativeerd dat bij Calvijn alleen sprake is van toerekening van het heil.
We hebben hiervoor al gezien dat bij Calvijn en Luther Christus niet alleen buiten de gelovige
wordt gevonden, maar ook in mystieke eenheid met de gelovige. Het kan worden verdedigd dat
de taal van participatie uit de brief aan de Romeinen, namelijk de inplanting in Christus en de
aanneming tot kinderen, doorwerkt in heel Calvijns theologie. Billings, die zijn dissertatie
hierover schreef, merkt hierover op, dat terwijl theologieën van participatie, zoals Radical
Orthodoxy, ertoe neigen theologie van de glorie te worden, waarin de zonde en het kruis niet
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meer dan een bijrol vervullen, Calvijns theologie van participatie voortdurend geconcentreerd
blijft op het kruis van Christus.222

Nogmaals: rechtvaardiging of participatie

Zoals zojuist opgemerkt: Dat Luther en Calvijn Paulus’ soteriologie uitsluitend zouden uitleggen
in termen van forensische rechtvaardiging, imputatie ofwel ‘in Christus zijn’ als substituut, is een
onjuiste weergave. Rechtvaardiging heeft niet alleen te maken met een verandering in status van
de mens voor Gods aangezicht. Toch is dit het beeld dat meer dan eens wordt geschapen in
kringen van participatie-theologie. De critici geven een vertekend beeld van de gereformeerde
visie op de rechtvaardiging, concludeert ds. Klaassen, die zijn dissertatie schreef over
‘Reformatorische perspectieven op rechtvaardiging en participatie in Christus’:223 ‘Het is een
vals dilemma om rechtvaardiging en participatie tegenover elkaar te stellen. Calvijn bijvoorbeeld
denkt helemaal vanuit de gemeenschap met Christus. Door het geloof worden wij met Hem
verbonden. Uit Hem ontvangen we tegelijk de rechtvaardiging en de heiliging. Calvijn spreekt
over een „tweelinggenade” (duplex gratia). Wie rechtvaardiging en heiliging van elkaar
losmaakt, verscheurt Christus, zegt hij zelfs.’224 Ook Billings benadrukt in dit verband het
fundamentele karakter van Calvijns gedachte van duplex gratia voor diens visie op participatie:
Wie God rechtvaardigt om Christus wil, die heiligt Hij ook door zijn Geest. De participatie in
Christus maakt de gelovige dus niet passief, maar actief. Door participatie op deze manier aan
duplex gratia te verbinden vindt Billings een trinitarisch ankerpunt voor Calvijns
participatiegedachte: de gelovige participeert in Christus door de Geest.
Terugkomend op de kritiek van het nieuwe perspectief op Paulus: Vooraanstaande Paulustheologen erkennen dat eenheid met of participatie in Christus een, misschien wel hét centrale
motief is in Paulus soteriologie. Het is niet juist dat rechtvaardiging in de gereformeerde traditie
deze centrale status had en daarmee andere even belangrijke soteriologische metaforen aan zich
ondergeschikt maakte. ‘In Christus’ is misschien wel de belangrijkste soteriologische expressie
van Paulus, waarin andere thema’s zoals die van rechtvaardiging geïncorporeerd zijn. Veel
wetenschappers zien rechtvaardiging en participatie in Christus dus als onderscheiden maar
complementaire elementen van Paulus’ soteriologie.225
Voor onze studie is van belang om te kunnen concluderen, dat er naast het soteriologische model
van rechtvaardiging en heiliging, waarin Christus verdiensten in onze plaats centraal staan, ook
alle reden is om te spreken van andere modellen waarin onze participatie in de heilsweg van
Christus centraal staat. Dat Hij voor ons de weg van kruis en opstanding is gegaan is even waar
als dat wij met Hem die weg gaan. Het nieuwtestamentische pistis kan niet alleen vertaald
worden als geloof (waardoor een mens gerechtvaardigd wordt) maar ook als vertrouwen
(waardoor een mens zichzelf overgeeft aan God).226 We hebben in de voorgaande hoofdstukken
gezien dat dit belangrijke implicaties kan hebben voor de wijze waarop kruis en opstanding voor
ons comfort en challenge symboliseren. Bij het spreken over participatie in Christus is echter nog
niet voldoende duidelijk geworden of en hoe het participeren in het kruis concreet gestalte
krijgt. Dat vraagt nadere aandacht.

Billings, J. T., Calvin, Participation, and the Gift The Activity of Believers in Union with Christ (Changing Paradigms in
Historical and Systematic Theology) (diss.) Oxford, 2007.
223 Klaassen, M., In Christus rechtvaardig. Reformatorische perspectieven op rechtvaardiging en participatie in Christus,
(diss.) Apeldoorn, 2013.
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rde_traditie_1_748926
225 Howell, Pauline Theology, 67-69.
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Martyrologische participatie
In het kader van de theologie van Campbell is hierboven al de uitspraak gedaan, dat door de
Geest gelovigen participeren in de gehoorzaamheid, het lijden, de dood en opstanding van de
Zoon. Campbell spreekt hier over martyrologische participatie. Wellicht had Calvijn zich in deze
zelfde uitspraak kunnen herkennen. Wat dit participeren betekent is daarmee echter nog niet
duidelijk. Al te gemakkelijk zijn dit soort waarheden alleen maar in geestelijke zin beaamd. In de
theologie van vervolging is dat duidelijk niet het geval. Ook buiten die conversatie zijn echter
duidelijke theologische voorbeelden te vinden van identificatie met het lijden van Christus in
concrete navolging in het lijden. Twee voorbeelden om hier te noemen komen niet uit de
participatie-theologie, maar nota bene uit de Lutherse theologie. Het gaat om Bonhoeffer en om
Luther zelf.
Bonhoeffer schrijft uitvoerig over het navolgen van Christus. In de navolging van Christus komt
de mens tot zijn doel. Omdat wij tot het evenbeeld van Christus zijn gemaakt, moeten we zijn
als Christus. Omdat we Christus’ beeld dragen, kan Christus het ‘voorbeeld’ zijn dat wij
volgen. Christus zelf wil in ons gestalte krijgen. Dat is de gestalte van de lijdende en de
verheerlijkte Christus:227
‘Wie naar Gods belofte deel wil krijgen aan de stralende heerlijkheid van Jezus, die moet van tevoren
gelijk zijn geworden aan het beeld van de gehoorzame, lijdende knecht Gods aan het kruis. Wie het
verheerlijkte beeld van Jezus wil dragen, die moet het in de wereld geschonden beeld van de
Gekruisigde gedragen hebben…Christus keurt het leven van slechts enkelen va zijn volgelingen de
nauwste gemeenschap met zijn leven, het martelaarschap waardig. Hier vertoont het leven van de
discipel de diepste gelijkenis met de doodsgestalte van Jezus Christus. In de openlijke smaad, in het
lijden en in de dood terwille van Christus krijgt Christus zichtbare gestalte in zijn gemeente. Het is
echter van de doop tot het martelaarschap hetzelfde lijden, dezelfde dood.’
Bonhoeffer volgt hier in de voetsporen van Luther, die zelf nog nadrukkelijker ingaat op de
noodzaak van de christelijke kerk om een lijdende kerk te zijn. Het lijden omwille van Christus
wordt door Luther zelfs beschouwd als een van de tekenen van de ware kerk. In een artikel over
dit onderwerp betoogt Robert Kelly dat Luthers’ denken over de lijdende kerk niet alleen maar
contextueel bepaald was, maar een noodzakelijk uitvloeisel was van zowel zijn theologia crucis
als van zijn twee rijken-leer.
De belangrijkste reden waarom de kerk het lijden moet aanvaarden als iets goeds en niet
vermijden als een kwaad is dat Christus zelf heeft geleden. Christus zendt zijn lijden op zijn
volgelingen zodat ze zijn juk mogen lijden en zijn last mogen dragen. De verbinding van Christus
en lijden is zo sterk dat Luther kan zeggen dat wie vervolging vermijdt daarmee Christus
opgeeft. Waarom deelt de kerk in haat en geweld en waarom vinden christenen daarin hun eer?
Het antwoord op beide vragen is: het evangelie. De kerk lijdt vervolging omdat ze het Woord van
God verkondigt en vasthoudt aan ‘het evangelie alleen’ en ‘Christus alleen’. De wereld kan Gods
Woord niet verdragen en moet het aanvallen. Luther kan daarom zeggen dat de aanwezigheid
van vervolging een teken is van de aanwezigheid van het evangelie, en de afwezigheid van
vervolging van de afwezigheid van het evangelie. Zoals het kruis het werk van Christus bepaalde,
zo bepaalt het ook de missie van de kerk. In een commentaar op Rom.8,17 stelt Luther dat
christenen mee-lijden met Christus, dat wil zeggen dezelfde dingen lijden die Hij leed. Kijkend
naar het verschijnsel van het lijden en de vervolging van de kerk vanuit het perspectief van de
theologia crucis is het God zelf die de oorzaak is. God heeft bepaald dat we niet alleen moeten
geloven in de gekruisigde Christus, maar ook met Hem gekruisigd moeten worden. Het is God
die de dood oplegt aan de kerk en haar het kruis van Christus oplegt. God wil dat de kerk lijdt
zodat het volk van God kan worden geïdentificeerd als Christus toebehorend en zodat zijn
Woord wordt bekendgemaakt overeenkomstig het paradigma van het kruis. God wil dat
227
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christenen gelijkvormig worden aan het beeld van Christus, zodat ze lijden zoals Hij op aarde
leed en verheerlijkt worden zoals Hij in de hemel verheerlijkt is.
Voor onze studie is van minder belang dat Kelly hiernaast ook betoogt dat nog op een andere
manier naar het lijden van de kerk gekeken kan worden, vanuit de twee rijken-leer, waarbij
satan en de wereld de oorzaak zijn van het lijden van christenen. Dit zijn twee zijden van
dezelfde zaak.228
Deze teksten van Bonhoeffer en Luther kunnen gelden als uitgewerkte voorbeelden van
martyrologische participatie. Wat natuurlijk opvalt is dat deze voorbeelden afkomstig zijn uit de
traditie waarin rechtvaardiging uit geloof de centrale soteriologie is. Dezelfde theologia crucis
binnen welk kader volstrekt duidelijk is dat wij onze zaligheid buiten onszelf in Christus hebben
te zoeken, motiveert Luther om te spreken van de noodzaak voor de kerk om te participeren in
Christus’ lijden. Het kruis staat centraal in zowel zijn soteriologie als in zijn ecclesiologie en
ethiek. Nogmaals worden we erbij bepaald dat de in kringen van het nieuwe perspectief op
Paulus wel geschetste sterke tegenstelling tussen de rechtvaardigingstheologie en de
participatie-theologie waarschijnlijk niet verdedigbaar is. Daarmee hebben we ook reden om
aan te nemen dat de door onszelf geschetste onderscheiding van twee modellen van comfort en
challenge – het model van rechtvaardiging en heiliging en het model van toewijding en hoop –
niet berust op een theologische tegenstelling. Zoals we reden hebben om rechtvaardiging en
participatie te beschouwen als twee verenigbare wijzen om Paulus soteriologie te verstaan, zo
zijn ook de modellen van comfort en challenge verenigbaar. In de evangelicale theologie van
vervolging die we hebben onderzocht hebben we dan ook geen spoor gevonden van kritiek op
de traditionele rechtvaardigingsleer. Martyrologische participatie zoals die in de theologie van
vervolging naar voren wordt gebracht is slechts te beschouwen als een verweer tegen een te
smalle forensische opvatting van rechtvaardiging in de zin van substitutie.

De therapeutische traditie

Aan de ene kant onderscheidt de theologie van vervolging zich van een te smalle
rechtvaardigingsleer, waardoor het kruis alleen het kruis van Christus is en niet ook het kruis
van wie Hem wil navolgen. Aan de andere kant onderscheidt de martyrologische participatie
zich van andere vormen van participatie, zoals de ontologische participatie die hiervoor al ter
sprake kwam. Omdat dit spoor ons ook weer brengt bij het therapeutisch christendom waar in
de eerdere hoofdstukken over gesproken werd stellen we dit thema tenslotte ook nog aan de
orde.
Zoals eerder al gesteld bestaat er een sterke traditie van wat therapeutisch christendom
genoemd kan worden, waarin de genezing van de ziel een belangrijk thema is. Volgens de
Orthodoxe leer is Christus gekomen om ons te genezen en naar zijn beeld te transformeren, en is
de kerk de plaats waar deze therapie, dit medicijn wordt bediend. Het gaat om genezing voor de
ziel die ziek en gewond is door zijn zondige scheiding van God. Verlossing is hier een gradueel
begrip. Het gaat om een soteriologie van transformatie, om het vervullen van het beeld van God
in de mensheid.
Een andere theologische traditie waarin het therapeutisch effect van de heiligende genade op de
voorgrond treedt is het Methodisme, de heiligheidstraditie die ook in de pentecostale stroming
een rol speelt. Het gaat hier meer om verlossing van de zondige conditie van de mens, genezing
van de ziel met haar verstoorde emoties door de eenheid met Christus door de Geest, dan om
verlossing van schuld, meer om de heiliging dan om de rechtvaardiging. Sommige vormen van
Methodisme hebben zich eenvoudig kunnen verbinden met een psychologie van de ziel om
geestelijke groei te verklaren. Dit resulteert in psychotherapeutische modellen van het
Kelly, R. A. ‘The Suffering Church: A Study of Luther’s Theologia Crucis’. Concordia Theological Quarterly, 50
(1986): 3-17. Overigens: Kolb, R., For all the Saints. Changing Perceptions of Martyrdom and Sainthood in the Lutheran
Reformation. Macon, 1987, wijst uit hoe snel Lutherse theologen na de Reformatie het belang van lijden in de
ecclesiologie hebben losgelaten.
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christelijk leven. In westers, met name Amerikaans christendom bestaat een sterke tendens om
therapie gelijk te stellen met post-freudiaanse psychologische inzichten en zo christelijk
discipelschap in psychologische termen te vertolken.229 Zoals uit het bovenstaande al blijkt is dit
echter niet typerend voor therapeutisch christendom in het algemeen. Spiritual Direction is een
vorm van zielzorg vanuit de bronnen van het therapeutisch christendom die steeds meer
aandacht krijgt. Het gaat hierbij om het cultiveren van het besef van Gods transformerende
aanwezigheid. Bij Spiritual Direction is de focus op oerzegen in plaats van oerzonde; het gaat om
het bevestigen van het goede in de schepping en in ons leven. Hierbij staat niet een
verzoeningstheologie op de voorgrond maar een incarnationele theologie.230
We concluderen hier dat christocentrische vormen van therapeutisch christendom niet op één
lijn moeten worden geplaatst met de antropocentrische zelfspiritualiteit waarvan in hoofdstuk
twee sprake was. Tegelijk constateren we ook dat in het therapeutisch christendom een
voedingsbodem bestaat voor psychologisering van het christelijk geloof en leven, waarbij
comfort het overheersende motief wordt. Participatie in Christus verbindt het therapeutisch
christendom met de theologie van vervolging. In de theologie van vervolging staat echter het
kruis centraal, in de therapeutische traditie noties als zegen, leven en genezing. Voor de
theologie van vervolging kan juist dit laatste gegeven van belang zijn. Omdat in deze theologie de
troost vooral betrekking heeft op toekomstige heerlijkheid bestaat het gevaar dat herstel en
genezing vandaag te weinig aandacht krijgen. De noodzaak van herstel van getraumatiseerden
vraagt om theologische doordenking.231

Conclusie

In dit slothoofdstuk stond de vraag centraal naar de systematisch-theologische evaluatie van de
relatie tussen de theologie van de Reformatie, waarin rechtvaardiging en heiliging het
grondpatroon vormen, en de theologie van vervolging, waarin toewijding en hoop het
grondpatroon vormen. In de laatstgenoemde theologie heeft de participatie in het lijden van
Christus een centrale plaats. Daarom hebben we in dit hoofdstuk dat begrip participatie
theologisch willen evalueren. Juist dat begrip heeft in de recentere theologie een belangrijke
plaats verworven, in het bijzonder in het kader van het nieuwe perspectief op Paulus. In dit
perspectief blijkt dat naast de soteriologie van de rechtvaardiging, waarin Christus verdiensten
in onze plaats centraal staan, de participatie in Christus een zeker zo centrale plek heeft in
Paulus’ soteriologie. Van een tegenstelling lijkt geen sprake te zijn, getuige ook de dubbele
toepassing van Luthers theologia crucis. Naar analogie hiervan menen we dat ook de twee
modellen van comfort en challenge met elkaar verenigbaar zijn. Er zijn goede gronden om de
theologie van vervolging te verbinden met gangbare modellen van participatie-theologie, maar
er is geen reden de theologie van vervolging te plaatsen tegenover de theologie van de
rechtvaardiging in haar oorspronkelijke reikwijdte. Er is slechts een tegenstelling met een te
smalle forensische opvatting van rechtvaardiging in de zin van substitutie.
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231 Voor dit vraagstuk is aandacht in artikelen uit de bundel Sorrow and Blood, geschreven door Kyle Miller: Jesus
Christ’s Comfort and Healing for Traumatic Wounds (445v), en van Patricia Miersma: Counseling Victims of Humaninduced Trauma (453v).
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6.

Conclusies

Beantwoording onderzoeksvraag

Door met gebruik van de sociaalwetenschappelijke begrippen comfort en challenge de inherente
en situationeel bepaalde dialectiek van de evangelieboodschap voor onze westerse context te
vergelijken met de evangelicale theologie van lijden, vervolging en martelaarschap hebben we
meer theologisch reliëf kunnen brengen in de westerse missionair-ecclesiologische discussie.
De onderzoeksvraag luidde:
Op welke manier kunnen enerzijds de sociaalwetenschappelijke begrippen comfort en challenge
en anderzijds de inzichten van de lijdende en vervolgde kerk
dienen om de huidige missionair-ecclesiologische discussie over de kerk in het westen
te verhelderen en verder te brengen?
Godsdienst en geloof kunnen zowel een bevestigende als een uitdagende functie hebben voor
individu en samenleving. In algemene westerse godsdienstkritiek en in
sociaalwetenschappelijke deprivatietheorieën ligt sterk de nadruk op de bevestigende functie
(comfort). In het functioneren van de kerk in de westerse samenleving is een spanning te
constateren tussen een accent op vernieuwing van de wereld en een accent op geborgenheid.
Mede beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen als privatisering en individualisering
van religie is de overwegende tendens in het westen in de richting van geborgenheid, leidend tot
verschijnselen als zelfspiritualiteit en therapeutisering van het christendom. We constateren een
verschuiving van challenge naar comfort, maar kunnen daarnaast ook spreken van een
privatisering van challenge: Challenge heeft steeds meer ook betrekking op hoe het geloof de
gelovigen (alleen of samen) uitdaagt zichzelf te veranderen. In die ontwikkeling past ook de
grotere aandacht voor de kerk als oefenruimte voor discipelschap.
De spanning tussen comfort en challenge heeft theologisch te maken met de spanning tussen de
bijbelse motieven van genade en gehoorzaamheid. De Reformatie staat voor de herontdekking
van het primaat van de genade. In dat perspectief ligt de lat voor het christenzijn principieel op
minimale hoogte. Dit leidt tot een blijvende worsteling met de vraag wat de challenge is van het
christelijk leven die correspondeert met het sola gratia en sola fide De situationele spanning
tussen comfort en challenge heeft te maken met de privatisering en subjectivering van het geloof
en de marginalisering van de kerk in het publieke leven. Hierdoor ontstaat spanning tussen de
ervaren behoefte aan veiligheid en de ervaren noodzaak van innovatie. De behoefte aan
veiligheid vormt een vruchtbare voedingsbodem voor psychologisch gekleurde vormen van
spiritualiteit waarin steeds minder ruimte is voor de schaduwkanten van het geloof als
zelfverloochening, overgave en navolging. Naast dit therapeutisch christendom valt ook een
tegenbeweging te constateren die de kerk vooral wil zien als een oefenruimte voor
discipelschap. Hier wordt gepleit voor een hogere lat van toewijding.
We constateerden dat theologische equivalenten van comfort en challenge betrekking hebben op
het christen-zijn in drie verschillende dimensies: de relatie God-mens, kerk-wereld en
christenen onderling. In elk van die dimensies hebben we een grondpatroon herkend dat
parallel is aan het patroon van rechtvaardiging en heiliging. Dit roept de vraag op of we hier te
maken hebben met een onwrikbaar grondpatroon van het christelijk geloof of met een patroon
dat geschoeid is op de leest van de hoofdaccenten van de Reformatie.
Ter vergelijking hebben we de theologie van vervolging geanalyseerd volgens dezelfde
dimensies. Daarbij vonden we dat in deze theologie comfort en challenge worden vertaald als
‘toewijding’ en ‘hoop’ - een omgekeerde volgorde: eerst challenge, dan comfort: ‘called to suffer,
called to triumph’, Hier overheerst het accent op het toekomstige karakter van het koninkrijk van
God en van de verlossing, waar in het reformatorische model vooral de zekerheid van het heil
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wordt benadrukt. Beide modellen zijn gebaseerd op het grondpatroon van het kruis en de
opstanding van Christus. In het model van de Reformatie krijgt het ‘Hij voor ons’ de nadruk
(substitutie door Christus ), in het model van de vervolgde kerk het ‘wij met Hem’ (participatie
in Christus). Als de weg van kruis en opstanding de weg is die een discipel samen met en in
Christus moet gaan, dan is het kruis niet onze comfort maar onze challenge, en dan is de
opstanding niet onze challenge maar onze comfort.
Omdat participatie in Christus’ lijden in de hoop op de opstanding centraal staat in de theologie
van vervolging, hebben we tot slot dat begrip participatie theologisch geëvalueerd. Door het
nieuwe perspectief op Paulus heeft dat begrip in de recentere theologie een belangrijke plaats
verworven. In dit perspectief blijkt dat naast het thema van de rechtvaardiging, waarin Christus’
verdiensten in onze plaats centraal staan, de participatie in Christus een zeker zo centrale plek
heeft in Paulus’ soteriologie. In dit licht menen we dat de twee modellen van comfort en
challenge naast elkaar kunnen bestaan en met elkaar verenigbaar zijn. Er is geen reden de
martyrologische participatie uit de theologie van vervolging te plaatsen tegenover de theologie
van de rechtvaardiging in haar oorspronkelijke reikwijdte. Er is slechts een tegenstelling met
een te smalle forensische opvatting van rechtvaardiging in de exclusieve zin van substitutie.

Discussie
Deprivatietheorieën en lijden
Het is buiten het bereik van deze studie om iets evaluatiefs te schrijven over deprivatiecompensatietheoriën. Wel hebben we reden om te menen dat, voor zover deze theorieën
geldigheid hebben, die geldigheid erg verschillend is in de contexten van het westerse,
therapeutisch gestempelde christendom en van de niet-westerse lijdende kerk. Volgens deze
theorieën compenseren mensen hun maatschappelijk tekortkomen op het terrein van
godsdienst, waar ze beloningen van diverse aard (hopen te) ontvangen. In de context van de
lijdende kerk is de godsdienst juist het domein waar het lijden ofwel het tekortkomen
plaatsvindt. De vraag of deze gelovigen ook in hun maatschappelijk of persoonlijk functioneren
tekortkomingen ervaren is niet aan de orde. Aan de orde is dat juist de geloofstoewijding hier de
bron is van tekortkomen en lijden en niet (primair) de bron van comfort en rewards. Of de
deprivatie-compensatietheorie ook in de context van de lijdende kerk verklarende kracht heeft
kan in deze studie niet worden beoordeeld. Maar lijden en troost schijnen in die context een
tegengestelde rol te vervullen.
Intercontextuele relevantie
De in deze studie besproken theologie van vervolging reflecteert wel op situaties van vervolgde
kerken waarin een grote diversiteit van theologische tradities te vinden is, maar is zelf
evangelicaal van aard. We hebben dan ook geen aanwijzingen gevonden dat de traditionele
protestantse soteriologie ter discussie staat. Dat de participatie van gelovigen in het kruis van
Christus centraal wordt gesteld in deze theologie is dan ook niet toe te schrijven aan een
afwijkende soteriologie, maar aan een afwijkende context, die van bedreiging en vervolging.
Daarmee wordt de vraag belangrijk, in hoeverre deze theologie relevant kan zijn voor de context
waarin de westerse missionair-ecclesiologische discussie zich afspeelt. Die relevantie kan
worden bepleit met de volgende argumenten:
1. De kerk is katholiek: Ze is één wereldwijd lichaam waarvan de leden met elkaar meelijden. De
niet-westerse kerk is bovendien ook in ons midden te vinden, in de migrantenkerken maar ook
in migranten en asielzoekers die tot geloof zijn gekomen.
2. Door zending wereldwijd, in het bijzonder in de ‘minst bereikte gebieden’, is de westerse kerk
zelf ook betrokken op de vraag hoe het getuigen van Christus voor ons te maken heeft met de
bereidheid ons leven in de waagschaal te stellen. De theologie van vervolging, die zelf duidelijk
het verband legt tussen vervolging en het getuigen van Christus (de dubbele betekenis van het
Griekse ‘martus’) daagt ons uit om dezelfde vraag te betrekken op missionair kerk-zijn in onze
eigen westerse context.
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3. Het besef dat het geloof altijd contextueel gekleurd is en dat in iedere context het evangelie
maar in een beperkt perspectief wordt gezien, vraagt van ons een open leerhouding. Het belang
van het perspectief van vervolging blijkt uit de Schrift, de kerkgeschiedenis, en de verhoudingen
in de wereldwijde kerk. Dat jaarlijks duizenden de ‘Open Doors-dag’ bezoeken is misschien een
aanwijzing dat velen beseffen dat de lijdende kerk ons iets wezenlijks leert over christen-zijn.
4. Waar de westerse, post-constantijnse kerk contextueel moet leren denken over kerk-zijn in
een context van marginaliteit en bedreiging, doet ze er wijs aan te leren van het geloofspatroon
van de vervolgde kerk.
Belang van het martyrologische paradigma voor de missionair-ecclesiologische discussie
In de onderzoeksvraag ging het erom hoe de huidige missionair-ecclesiologische discussie over
de kerk in het westen kan worden verhelderd en verder kan worden gebracht. We doen hiertoe
een aantal suggesties:
1. Toewijding en hoop, door ons aangewezen als de equivalenten van challenge en comfort in de
theologie van vervolging, werken kritisch in op het therapeutisch gekleurde christendom.
Toewijding aan Christus, ongeacht te kosten, plaatst vormen van spiritualiteit onder kritiek
waarin zelfverwerkelijking het hoofdmotief vormt. Dit, evenals een wereldhervormend sociaalactivisme, wijst (in de woorden van Barth) op een geheiligd egocentrisme.
De hoop dat deze toewijding aan Christus niet tevergeefs is staat kritisch tegenover opvattingen
van heil die gericht zijn op het hier en nu, op het ‘alreeds’. Daarbij is te denken aan heel
uiteenlopende theologieën: van welvaartstheologie en theologie die in Christus de zin der
geschiedenis ziet, tot aan de reformatorische nadruk op de zekerheid van het heil. De theologie
van vervolging legt het accent op het ‘nog niet’.
2. Brengt de theologie van vervolging ons verder in het dilemma of de kerk de lat hoog of laag
moet leggen? De theologie van rechtvaardiging heeft als (versimpeld) patroon: Het evangelie is
eerst bevrijdend en vervolgens veeleisend, eerst de gave en dan de opgave. Het martyrologische
paradigma suggereert dat het evangelie zonder meer veeleisende toewijding vraagt, en dat juist
daarin de (hoop op) bevrijding ligt.
3. De theologie van vervolging daagt onzekere westerse christenen uit met de vraag waar ze hun
‘enige veiligheid’ zoeken: in comfort, een geloof zonder schaduwkanten, of in het gegeven dat ze
eigendom zijn van Christus, de gekruisigde.
4. In plaats van een geloof waarin de vraag van heilszekerheid centraal staat helpt de vervolgde
kerk ons om de nieuwtestamentische nadruk op volharding in het geloof te herontdekken: Wie
overwint zal de kroon van het leven ontvangen.
5. Als Paulus’ theologie naast rechtvaardiging zoveel aandacht geeft aan participatie in Christus,
dan moeten we in zijn brieven ook ecclesiologische noties vinden die voortkomen uit die
participatie-theologie, zoals: gemeente-zijn vanuit de kenotische gezindheid van Christus (Fil.2).
6. Een martyrologische participatietheologie kan helpen in het missionair verwoorden van de
evangelieboodschap: meer aandacht voor toewijding naast het thema van schuld en vergeving.
Misschien helpt dit bij het definiëren van een volwassen in de plaats van een kinderlijk geloof.
7. Navolging van Christus heeft meer te maken met het belijden van Jezus’ naam, ongeacht
relevantie en consequenties, dan met aansluiten bij de cultuur zonder aanstoot te geven. Dat het
evangelie weerstand oproept moet uitgangspunt zijn voor missionair kerk-zijn.

Aanbevelingen vervolgonderzoek

Mogelijk vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de volgende vragen:
a. Kerkgeschiedenis: Hoe is de theologie van vervolging te relateren aan de theologie van de
Vroege Kerk? Is in die theologie (denk aan Ignatius, Justinus, Tertullianus) het patroon van
toewijding en hoop terug te vinden?
b. Nieuwe Testament: Welke vertaling vindt Paulus’ participatieve theologie in zijn ecclesiologie,
en hoe kan dat worden betrokken op de missionair-ecclesiologische discussie?
c. Praktische theologie: Wordt het comfort & challenge-patroon van toewijding en hoop uit de
theologie van vervolging aangetroffen in de geloofsbeleving van christenen die met
beproevingen leven, zoals Muslim background believers in ons ons midden?
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