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1. REDACTIONEEL

‘Dat een nieuwe wereld komen zal…’
Heb je dat ook: dat de moed je wel eens in de schoenen zinkt? We zingen al zo lang van ‘De steppe zal bloeien’.
We beluisteren al zo lang de visioenen van vrede. We ploeteren en proberen. Soms lukt iets, maar dikwijls slaat
de ontgoocheling toe.
En dan verzamelen we ons die gure zaterdagavond in de kerk van Loker, helemaal in de Westhoek. En we stellen,
met verwondering, vast dat we toch weer met velen zijn. De zang van het Oosterhuiskoor wekt ons uit onze
winterslaap. We luisteren geboeid naar parels van getuigenissen. Over hoop! Achtereenvolgens Ignace, Yassin,
Caroline, Elias, Jeremie en Huub: de meeste kan je nalezen in deze nieuwsbrief. Zowel wie er bij was als wie ze
heeft moeten missen, kan er zich hier aan opladen.
Wie me nog het meest troffen waren de jongeren van de plaatselijke Youfra-werking, helemaal in de geest van
Franciscus van Assisi: er bleken zonen tussen te zitten van iemand die lang geleden, toen nog jonger dan nu zijn
zonen, enthousiast meewerkte in een Bijbelgroepje te Ieper. Nu met Igor De Bliquy als begeleider van Youfra
en parochiepriester, de man die ons gastvrij onthaalde. Het verhaal gaat verder. Michel Vermeersch die alles
accuraat aaneenpraatte en het Oosterhuiskoor dat ons, na ieder getuigenis, de toekomst tegemoet zong.
Dit was een avond die onze ogen opende voor meer tekenen van hoop dan we doorgaans opmerken. Terwijl er in
deze nieuwsbrief nog andere bijdragen te lezen zijn die, zo wensen we, in jou hetzelfde bewerken.
(Rob)
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2. Bezield Verbanddag 2017
Voorbij de kerkcrisis
Zondag 3 december 2017 was ik aanwezig op een overleg rond vernieuwende projecten in kerkelijke verband,
een jaarlijks weerkerend initiatief van het nog jonge Bezield Verband Vlaanderen. Deze keer was de aanleiding
het recente boek van Daniël R. Leroy ‘Voorbij de crisis in de kerk? Van Ambt tot Voorganger’. De gekozen
locatie, de nieuwbouw Clemenspoort in Gent vlakbij het Sint-Pietersstation was de ideale plek voor zo’n
ontmoeting. Er moesten nog vlug wat stoelen bijgeschoven worden want het aantal aanwezigen (170) overtrof
onverwacht de 140 ingeschreven deelnemers. Menig bisschop of deken zou zich gelukkig voelen als hij
zoveel gemotiveerde pastores verzameld zou krijgen op diocesane of dekenale vormingsdagen.
Vier op een rij
Als ik het goed voor heb was de samenstelling van het panel een primeur in de Vlaamse kerk. Het bestuur
van Bezield Verband Vlaanderen had gekozen om Piet Herregods, een pastoor van een zogenaamde nieuwe
parochie (een samensmelting van een viertal vroegere Gentse parochies), Peter De Mey, theoloog van de
KULeuven, de Gentse bisschop Luc Van Looy en Els Paridaens, parochiecoördinator van de Don Boscoparochie
in Buizingen, uit te nodigen. En zij waren alle vier op de afspraak. Nadat de auteur de belangrijkste ideeën uit
zijn boek had toegelicht kon het panelgesprek van start gaan. Als ik inhoudelijk de vier panelleden in één zin
mag samenvatten dan durf ik het volgende te stellen.
De theoloog Peter De Mey poneert dat de Katholieke Kerk universeel is, maar toch ook een gemeenschap van
lokale kerken. Hebben wij wel voldoende verder gewerkt met de teksten van ‘Lumen Gentium’ (Vaticanum
II) noteerde ik voor mezelf na zijn tussenkomst? Pastoor Herregods stelt dat met parochies die recent nog
apart werkten nu onder de leiding van één priester, bijgestaan door een of meerdere vrijgestelden, zinvol
geëngageerd kan worden in de nieuwe samengesmolten parochie. Els Paridaens vertelt over de werking van
een parochie zonder priester waarin een plaatselijke groep van 20 voorgangers alle sacramentele vieringen
zoals eucharistie op zondag, doopsels, vormsels, en huwelijken leiden. Bisschop Van Looy liet zich vooral
opmerken door te stellen dat hij graag al deze verschillende vormen van geloofsgemeenschappen beluistert
en hun vragen en zorgen wil meenemen in zijn beleid dat hij bestempelt als ‘verbindend’. Bovendien liet hij
graag weten dat we niet voor alles eerst toelating aan Rome moeten vragen. Hij was ook gewonnen voor een
meer synodaal model dat de huidige paus ook nastreeft. Paus Franciscus verwacht meer initiatief uitgaand
van - en aangepast aan - de plaatselijke kerken.

Tijdens de koffiepauze was te horen dat toch nog heel wat mensen met vragen zaten. Massaal werden er
schriftelijke vragen bij het panel binnen gebracht. Jef Schoenaerts beoefende prachtig de kunst om geen
enkele grote vraag onder te laten sneeuwen en toch de klok te respecteren.
Foto: Jo Van Hoorde
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Zo bleef iedereen bij het thema. Ik doe een poging tot samenvatting.
De gespreksstof van die 170 kerkelijke trekkers en pastores over het thema hoe ze de nieuwe ambten in de kerk
ervaren of beleven startte beschaafd en gedisciplineerd maar geleidelijk aan verspreidde er zich een parfum
van ‘luisteren en delen’ in de zaal. Naast een mening van een luisterende en toegankelijke bisschop, hoorde
ik ook velerlei pastoors maar ook allerhande mensen, vrouwen en mannen, die voorgaan in allerlei vieringen,
ook sacramentele vieringen in kerken in Vlaanderen en Brussel, hun verhaal doen. Gedreven, soms met emotie
maar telkens zeer betrokken. Er waren verschillende meningen en verschillende manieren van aanpakken hoe
‘missen’ en andere sacramenten werden gevierd en wie er allemaal in voorgaat. Niemand werd door een ander
verketterd. Geen veto’s. Het was een mooi beeld van hoe allerlei herders en pastores - mannen én vrouwen elkaar uitdagend bemoedigden. Het leek geleidelijk aan wel écht de eerste zondag van de advent te worden.
Hier wordt iets (of iemand?) nieuw geboren. ‘Zie Ik begin iets nieuw. Zie je het al?’
Mag dat wel?
Dacht ik eerst verbazing te lezen bij de sfeer in de zaal? Ik zat al te wachten op de ontnuchterende gedachte
dat iemand nu vrij snel zou gaan poneren ‘dit kan niet en dat mag niet’. Maar die zin kwam maar niet. Het
verwachte gespannen gesprek evolueerde eerder in een zich goed voelen bij wat iedereen onderneemt in
kerkelijk Vlaanderen en Brussel, met respect voor ieders inbreng, met dankbaarheid zelfs. Dit ontging geen
enkele deelnemer, theoloog en bisschop incluis.
Ik betrapte mezelf erop hier weer eens mee te maken dat de zogenaamde onmacht in allerlei basisgroepen
eerder voortkomt uit de evidente en dus nooit gecontroleerde gedachte ‘Mag dat wel van de bisschop? Dat zal
wel niet mogen zeker? Dus mag het niet en kan het dus ook niet?’ De sfeer in het panel, maar ook die in de zaal
ging beetje bij beetje over van ‘Mag dat wel’ naar ‘Alles kan’. Yes we can. Goed blijven luisteren naar elkaar.
Niet opsplitsen. Zorgen meenemen. Elkaar blijven vertrouwen. Niemand verketteren. Zich niet opsluiten in
aparte kerkjes, mekaar niet uit het oog verliezen, bij elkaar blijven ondanks de verscheidenheid...’
Uitwisselen rendeert
‘De discussie voorbij’ is sinds haar ontstaan het motto van Bezield Verband Vlaanderen. Daar was 3 december
2017 in de Clemenspoort te Gent zeker een getrouwe weergave van. Werd het openingslied van deze dag
gewoon beleefd en wat ingehouden gezongen, het speciaal geschreven slotlied werd mee gekeeld alsof het een
slotlied betrof van een net gewonnen voetbalmatch. Het kan misschien wat overdreven klinken, maar volgens
mij is die dag iedere deelnemer bemoedigd en hoopvol huiswaarts gekeerd. Het kan dus, met mensen van de
kerk, van hoog tot laag en hoe verscheiden ook, samen onder één dak verenigd in één geloof. Uitwisselen houdt
ons bij elkaar.
Spijtig dat er geen pers aanwezig was. Zelfs de katholieke pers was afwezig. Ook al was iedereen uitgenodigd.
Maar ja, zolang katholieken het niet hebben over bommen en granaten is er blijkbaar niet nieuws te vertellen
over de kerk. In menige krant werd op maandagochtend de Vlaamse kerk enkel in beeld gebracht omdat enkele
recht-in-de-leer katholieken allergisch zijn aan de Koe van de Kerk van Kuttekoten.
De inhoudelijke verslaggeving van deze ontmoetingsdag van Bezield Verband Vlaanderen van zondag 3
december 2017 in de Clemenspoort te Gent is verder op te volgen via www.bezieldverband.be
Dit stukje is enkel bedoeld als een persoonlijke impressie van iemand die er bij was.
(Rik Devillé)
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3. LOKER ontmoetingsavond 18 november bijdrage ignace d’hert o.p.
“Dat een nieuwe wereld komen zal”

Geloven als hoop
“Dat een nieuwe wereld komen zal”. Dat is toch de
uitdrukking van een diepe hoop. Het is zeker niet de
uitdrukking van een onwankelbaar geloof. Ook dat
zongen we wel eens uit: “mijn burcht ende vertrouwen
zijt Gij, o Heer”. De vastigheid van dat geloof zijn we
kwijtgespeeld. Dat we dit als winst mogen beschouwen
wil ik zo dadelijk nog even toelichten. “Dat een nieuwe
wereld komen zal” is ook niet de titel boven een actieplan
of een politiek manifest. Het is uitdrukking van een diepe
hoop. Het is ook niet toevallig dat we dat vooral zingen.
Want droogweg gezegd of gescandeerd raakt het je niet.
Maar gezongen laat een mens zich meenemen in een
sfeer die niet per se moet afgemeten worden op concrete haalbaarheid of rationele gronden. Gezongen roept
het een élan op die mensen in beweging brengt. En wel in een tijd waarin cynisme en koude berekening onze
samenleving dreigen te verkillen.
De uitdagingen waar onze wereld zich voor geplaatst weet zijn legio. Ze zijn zowel van politieke, economische
en culturele aard. Ze zijn bovendien zodanig met elkaar vervlochten dat we vaak het gevoel hebben in een
labyrint of zelfs een doolhof te zijn terechtgekomen. De complexiteit dreigt mensen radeloos te maken en
maakt versimpelingen bijzonder verlokkelijk. We zouden liever een rechte weg uittekenen, een heirbaan op
weg naar een beloofd land dat kant en klaar op ons ligt te wachten. Een labyrint vraagt veeleer omzichtigheid
en volhardend zoeken. Het vergt vaak herbeginnen en niet opgeven. Er is geen Mozes onder ons die de weg
weet en we hebben geen staf die water uit de rots doet springen. Maar hier en daar is er iemand die zich waagt
aan een gedurfde uitspraak: “Wir schaffen das”. Wellicht kan dat ook de aanhef worden van een nieuw lied.
Er zijn velen die niet aan de zijlijn blijven toekijken. Mensen die zich in de geest van de Bijbelse inspiratie
situeren kunnen dat evenmin. De eerste vraag in de Bijbelse verhalen die reeds in de tuin van Eden weerklinkt
luidt veelzeggend: “Adam waar ben je?”: dit is geen informatieve vraag! Het betekent: ben je aanspreekbaar?
Staan je oren open en ben je bereid antwoord te geven! En de tweede vraag luidt: “Waar is Abel, je broer?”
Die twee vragen vormen een onlosmakelijk tweeluik. Je bent maar iemand dankzij een ander die in de bijbel
“je broer” wordt genoemd. Die ander is je zo nabij als je eigen bloed. Vragen die als richting-wijzend ervaren
worden in het labyrint van onze samenleving.
Hier kan de christelijke levenshouding op inspelen. Zij spreekt namelijk van een houding die gedragen wordt
door geloof, hoop en liefde: de drie goddelijke deugden die samen één grondhouding uitmaken. Vroeger stond
geloof als intellectuele instemming voorop. Het ging er om de zin van je leven te beamen als ontvangen vanuit
een andere wereld. Geloven werd begrepen als het instemmen met het antwoord op de grote levensvragen.
Waar we vandaan komen, en waar we naartoe gaan en wat we te doen hebben. De antwoorden lagen klaar.
Een nieuw geloofs-verstaan is ingeburgerd geraakt. Het gaat om een grondhouding die ons het leven laat
begrijpen als een proces, een geschiedenis, waarin we gaandeweg ervaring opdoen met wat ons leven zin en
betekenis geeft. Geloven krijgt gestalte in openheid voor een roepstem die op weg doet gaan, in het gehoor
geven aan de stem in het gebeuren, een God die voortdurend komende is. We hopen die binnen-werelds op
het spoor te komen.
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Vertrouwen en hoop zijn hiermee sleutelwoorden geworden om een geloofshouding vandaag te typeren.
Hoop is niet een soort rationele inschatting dat het wel goed komt: je mag gerust zijn dat het wel goed komt
met Europa, zelfs met die Catalanen en Spanjaarden.
Hoop is ook geen geforceerd optimisme: kop op
Hoop is ook niet: als het weer slechter wordt in de wereld dan wordt het weer beter met geloof en kerk.
Hoop is de houding van het “en toch”, “tegen beter weten in”, “ondanks alles” Het is een houding die boven de
rede uitgaat. Hoewel veel er op wijst dat het bergaf gaat met het milieu, of met de rechtvaardige verdeling van
de rijkdom, toch weten mensen de hoop hoog te houden op een betere toekomst. Dat is niet de onverschilligheid
dat het allemaal wel mee zal vallen, maar eerder omgekeerd: het is de utopie die maakt dat mensen zich blijven
inzetten voor wat – rationeel beschouwd - wel eens een hopeloze zaak mag lijken.
Jezus’ zaligsprekingen
Jezus is drager van een dergelijke toekomst. Het heden breekt open. Hij is de concrete belichaming van de
hoop die ons uitnodigt tot vertrouwen in het rijk van God dat komende is.
Het treft me telkens weer in de jaarlijkse manifestatie op 17 oktober: dag van wereldwijd verzet tegen extreme
armoede. Reeds meer dan 20 jaar komen op deze dag op zoveel plaatsen mensen samen in gezamenlijk
verzet tegen extreme armoede. Mensen van verschillende achtergronden en levensvisies, mensen uit de vierde
wereld, vrijwilligers en professionelen die met hen op weg gaan. In Gent vindt deze samenkomst plaats op
het grote Sint-Pietersplein. Recht tegenover de ingang van de kerk, in de seculiere ruimte, is in de muur een
gedenkplaat aangebracht met de tekst van Joseph Wresinski (Parijs 1987):
“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht
ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen.”
Hierrond komen mensen samen. Ze zingen liederen, ze houden toespraken, ze analyseren de huidige tijd.
En de armen nemen er zelf het woord. Hier gebeurt verrijzenis. Opstanding. Hier wordt het goede nieuws
zichtbaar wat Jezus deed uitroepen “zalig gij armen”. Zijn geloof dat armen mogen geprezen worden is geen
zoethoudertje. Veeleer een felicitatie aan de armen die hun waardigheid als mens teruggevonden hebben. Aan
de medestanders die hen steunen en partij voor hen kiezen.
Vaak heeft men de Bergrede van Jezus voorgesteld als iets waarnaar we dienen te streven, iets dat we moeten
proberen waar te maken in ons leven. Dat is een misverstand. Jezus begint met mensen geluk te wensen.
Gefeliciteerd. Geluk gewenst. Waarom eigenlijk? Toch niet omdàt ze arm zijn! Terecht heeft Nietzsche het
christendom het verwijt toegestuurd een slavenmoraal te huldigen. “Hou je maar klein en arm, dan ben je
groot in de ogen van god”. Naar die god gaat onze hoop zeker niet uit.
Jezus zegt: “Gelukkig wie arm voor God staan”. De zaligsprekingen zijn een soort lied dat in verschillende
strofen eenzelfde grondmelodie aanhoudt. Gelukkig wie begrepen heeft dat het leven gekregen is. Wie we ook
zijn: arm of rijk, gezond of ziek. Wie erkent dat het leven een gave is, is bereid te delen met anderen.
“Gelukkig die treuren want zij zullen getroost worden”. Deze uitspraak staat uitermate kritisch op de cultuur
waarin wij vandaag leven. Treuren is onze samenleving vreemd geworden. Alles moet super zijn, geweldig,
fantastisch. Onze cultuur berust op succes-denken, op machtsdenken. Macht over de markt, over de natuur,
over ziekte en lijden. Wij beheersen het bestaan. Wij beheersen de markt. Wij beheersen bijna leven en dood.
In zo’n sfeer is treuren erg moeilijk. Het hoort ook niet. Treuren betekent dat men iets mist, iets ontbeert.
En dat bevalt ons niet. Alles wat niet prettig is dient zo vlug mogelijk te worden opgeruimd. Op die manier
wordt er uiteraard ook veel toegedekt en ontkend. Verdriet verstoort de schone schijn. Mislukking verknalt de
lekkere sfeer.
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Gelukkig wanneer je dat niet wegmoffelt, maar het onder ogen ziet.
Gelukkig wie mee treurt met de pijn en het verdriet van anderen. Gelukkig wie er niet van weglopen, die
niet bagatelliseren. Gelukkig wie mensen tijd gunnen om te genezen van wonden. Gelukkig wie de wonden
van het verleden niet vergeten. Het oorlogsverleden, de moordpartijen. De slachtoffers. De vierde wereld. De
slachtoffers in Syrië, Irak, Soedan, Oekraïne…. Gelukkig wie zich dat blijven herinneren.
Uit kracht van de belofte
Hoop staat gericht op de toekomst. Op wat komende is. Dat is iets anders dan wat redelijkerwijs mag verwacht
worden. Deze hoop openbaart een nieuwe vorm van transcendentie. Transcendentie beleven we niet langer
als iets vanuit een andere werkelijkheid. Maar als hetgeen we alledaags ontmoeten en wel als iets wat ons
onvoorwaardelijk aangaat. Het aardse absolute. De verwijzing naar Levinas ligt voor de hand. Het is hier en nu
dat we het absolute tegen het lijf lopen. Transcendentie wordt dan begrepen als een binnen-werelds perspectief
op de toekomst. Waarin “gerechtigheid” een sleutelwoord is, onmisbaar voor een menswaardige samenleving.
Gerechtigheid bestaat niet. (J. Derrida) Maar we blijven ernaar verlangen en we blijven ervan dromen en het
richt en normeert ons handelen. Het is zoiets als het aardse absolute. Zoals we God binnen-werelds vermoeden en
bevroeden. We staan in een werkelijkheid die ons uitnodigt tot verwondering en bewondering, tot dankbaarheid
en verantwoordelijkheid.
Die ontdekking kunnen we meemaken: dat er in het leven zelf een belofte besloten ligt. In de volhoudende inzet
wordt elke vorm van cynisme overwonnen, omdat liefde oog heeft voor het belang van elke kleine stap en elk
klein gebaar dat er op gericht is de medemens wat meer adem te geven, wat waardering, respect. Het verandert
niet de hele wereld. Maar het betekent nieuw leven voor deze mens. Ik mag een steentje bijdragen. Ik voel me
gedragen door een vertrouwen in het leven zelf. Ik sta daar reeds in, ik word erdoor gedragen nog voor ik me
daarvan bewust werd. De kern van geloven, hopen en liefhebben is dit bewustzijn dat zich instelt op wat komt.
Op die manier krijgt ons leven een ander gewicht. Wat we meemaken: het is niet alleen maar een neutraal
gebeuren dat zich buiten mij afspeelt. Er is meer dan “wat plaatsvindt”. Er is iets “in” datgene wat plaatsvindt,
“iets” dat zoekt aan het licht te komen. Het is de hoop die ruimte zoekt. De eerste keer dat iemand uit de vierde
wereld zelf het woord nam op 17 oktober. Dat gebeuren is meer dan wat er gebeurt. In dat gebeuren gloeit de
hoop als het morgenrood van een nieuwe dageraad. Ieder “event” bergt een boodschap van hoop, spreekt van
een belofte die de kop opsteekt. Een gebeuren is geen ding, maar iets dynamisch in de dingen, dat ons uitnodigt
tot overgave.
Op die manier spreken we van de naam die God gemaakt heeft. Die naam inspireert tot een steeds nieuw
gebeuren. De naam klinkt als een belofte. De grond van onze hoop.
De hoop niet verliezen
Hoe doen we dat, de hoop vasthouden, niet bang en cynisch of zelfs verbitterd worden? Hoe doen we dat, kracht
blijven vinden, ook in de onmacht?
1. We kunnen elkaar vasthouden, in een dagelijkse discipline van solidariteit. Dat is wat in zoveel gemeenschappen
met overtuiging gebeurt. Het was het gebed van bisschop Romero: dat we beperkte arbeiders zijn, en nooit het
grote gebouw volledig af zullen zien, maar dat elke steen die we leggen, weer een steen meer is. Want vele
kleintjes maken toch een heel groot… Het doet deugd rondom ons te kijken en te zien hoe het elke dag opnieuw
gebeurt, op zo’n grote schaal, in onze maatschappij: de kleine trouw van mensen, de kleine goedheid van
mensen, (Levinas: “la petite bonté”), de dagelijkse verbondenheid tussen mensen. Het haalt niet het nieuws, is
niet spectaculair, maar draagt wel een hele samenleving op zijn schouders verder.
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2. Ten tweede kunnen we de wanhoop bekampen. Wanhoop is verlammend. Mensen kunnen erin gevangen
zitten, en diep verbitterd raken. Zelfs hele gemeenschappen kunnen erin gevangen zitten. Dat is wat de Israëlische
schrijver David Grossman zijn land verwijt: dat de media en de politiek er bewust een cultuur van wanhoop
in stand houden (het lukt nooit met die vrede, het zal nooit lukken met die Palestijnen, dus laten we dan maar
onmiddellijk terug bombarderen, en veel en veel harder slaan dan zij, en alles blokkeren…). Grossman noemt
het in een artikel “de perverse logica van de wanhoop”.
Het is dan ook een genade als er dan mensen zijn die de wanhoop kunnen bedaren: leiders die de wanhoop van
een gemeenschap kunnen kanaliseren naar hoop, naar opnieuw samen-leven. David van Reybroeck noemt de
Zuid-Afrikaanse waarheidscommissies, zo sterk geïnspireerd door Tutu en Mandela, het grootste geschenk van
Afrika aan de rest van de wereld: geen individueel bestraffende rechtspraak, maar gemeenschapsopbouwende
rechtspraak…
Laten we dus maar zingen “dat een nieuwe wereld komen zal”, laten we elkaar bemoedigen om niet toe te geven
aan cynisme of onverschilligheid, maar blijven geloven in de waarde van elke stap die we zetten op weg naar
die nieuwe wereld.

Bijbels leerhuis in Roeselare
RADICAAL MENS
In het leerhuis ontwikkelen we een leerproces waarin 3 dimensies permanent met elkaar in dialoog
gaan, namelijk: de deelnemersgroep, de samenleving en een levensbeschouwelijke bron (een tekst uit
Thora, Evangelie, Koran, ...).
De teksten uit religieuze bronnen worden in Motief ‘contextueel’ gelezen. Dat wil zeggen dat we leren
onderzoeken in welke tijd en maatschappelijke context deze teksten tot stand kwamen en (later)
gelezen werden. Dat betekent dat we ook onze eigen samenleving en onze eigen interpretatiebril
kritisch onder de loep nemen.
Thema : De figuur van Jezus wordt vaak als een wat schaapachtig glimlachende pacifist voorgesteld.
De warme kindervriend, de empathische heler van zieken, de troostbrenger voor verschoppelingen,
de hoopbrenger in duistere tijden… Toch dreigen we, indien we de context waarin Jezus en zijn
beweging actief waren niet voldoende kennen, uit het oog te verliezen hoe ‘radicaal’ die opstelling
van ‘nabije menselijkheid’ was. Radicaliteit is vandaag een omstreden term – het roept meteen
beelden op van fundamentalistische geloofsgekken en van terreuraanslagen. Toch werd in die eerste
eeuw na Christus ook de Jezusbeweging door Rome als ‘gevaarlijke radicaal’ beschouwd. We gaan
op zoek in het Nieuwe Testament naar verhalen die meer inzicht geven in die radicale menselijkheid
van de Jezusbeweging, om van daaruit ook de vraag te stellen wat het betekent om vandaag ‘radicaal
mens’ te zijn.
.
Begeleider: Elke Vandeperre, leerhuisbegeleider en coördinator vzw Motief
Tijdstip reeks:
5 dinsdagavonden, telkens van 19.30 tot 22.00 uur
			
16, 23, 30 januari en 13, 20 februari 2018
Locatie : ACW-gebouw, Sint-Jorisstraat 1 in Roeselare
Organisatie : vzw Motief i.s.m. Evangelie Levensnabij
Inschrijven : vzw Motief (015/20 03 01- info@motief.org - www.motief.org)
Deelnameprijs: volgens inkomen
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Partenia
Het leven van een bisschop
Trouw en terughoudendheid (vervolg)
Het evangelie heeft het over Gods voorkeur voor arme en kleine mensen.
Maar wat stellen we al te vaak vast in de Kerk? Het verlangen om hogerop
te geraken, een zekere carrièrementaliteit. Hoe combineert u dat, die drang
naar eerbetuigingen en het Evangelie, waarvan men zegt dat het bestemd
is voor de armen?
Eerbetuigingen nastreven en tegelijk naar de armen toestappen, dat
spreekt elkaar tegen. Als ik kinderen ontmoet, stellen ze me vaak deze vraag:
“Wie staat er boven u? En wie moet aan u gehoorzamen?” De kinderen
weerspiegelen de mentaliteit van de samenleving … De apostelen, in het
Evangelie, reageren op dezelfde manier: “Wie is de grootste onder ons?”
Jezus neemt hen dan tot getuige: “Ik ben bij jullie gekomen als degene
die dient.” Dienen, en niet zichzelf bedienen. Carrière willen maken in de
Kerk, zoeken hoe je hogerop kunt raken, dat is niet volgens de geest van
Jezus. Voor een priester is de overgang van een belangrijke parochie naar
een minder belangrijke parochie geen stap achteruit. Maar toch zeggen de
mensen dan: “Wat heeft hij dan wel gedaan?”
Als het klopt dat de houding die men aanneemt ten aanzien van de wereld van de armen zoveel is als de
zichtbare maatstaf van de evangelische gezindheid, hoe komt dan deze prioriteit tot uiting in de beslissingen
die in het bisdom Evreux genomen worden?
Ik heb u gesproken van de “Diocesane dienst solidariteit”. Die dienst is samengesteld uit mensen uit de
diverse sectoren van het maatschappelijk leven waar “nieuwe vormen van armoede” te vinden zijn en waar
met nieuwe vormen van solidariteit geëxperimenteerd wordt: werkloosheid, criminaliteit en situaties die
daarmee verbonden zijn (gevangenis), problemen die het gevolg zijn van de aanwezigheid van immigranten,
maatschappelijk werkers, mensen die in grote woonkazernes gehuisvest zijn, slachtoffers van drugs en alcohol,
vereenzaamden.
Het komt er op de eerste plaats op aan de nieuwe plaatsen van solidariteit te lokaliseren: daar waar de stemlozen
van onze samenleving gehoord kunnen worden. Vervolgens vanuit het geloof een eenvoudig aanbod uit te
werken dat beschouwd kan worden als “goed nieuws” door hen die de Kerk maar ontmoeten in het kader
van bijstand. En tenslotte het nadenken hierover opnieuw te lanceren binnen de parochies, pastorale raden
en bewegingen en hen te begeleiden, zodat ze beter rekening kunnen houden met die nieuwe vormen van
armoede en die oproep tot solidariteit.
We zijn er nog maar pas mee begonnen. Mijn taak als bisschop bestaat erin zaken mogelijk te maken, mensen
goesting te geven om iets te ondernemen. Als ik die taak nog enkele jaren moet opnemen, zal ik in die zin alles
doen wat binnen mijn bereik ligt.
Nog enkele jaren… ? Wil dat zeggen dat u een termijn plaatst op de uitoefening van uw bisschopsambt?
Tot mijn eigen verbazing zeg ik “enkele jaren”. Het leven dat ik leid vraagt veel. Het veronderstelt jeugdigheid
en gezondheid. Ik zou graag het beste van mezelf geven in de tijd dat ik mijn verantwoordelijkheid opneem.
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Blijven tot aan de leeftijd van 75 jaar lijkt me nadelig voor de diocesane kerkgemeenschap. Een al te lange
aanwezigheid van mijn kant zou een hinderpaal kunnen zijn voor een aantal mensen. Met de tijd wordt men
iets gewoon. Nu reeds vraagt men me: “Wordt u het goed gewoon in Evreux?”
“Ik ben gekomen om mijn leven te geven”heeft u gezegd toen u het had over uw aankomst in het bisdom
Evreux. Nu laat u horen dat er kans is dat u er niet blijft. Natuurlijk zit er niet noodzakelijk een tegenstelling
tussen die twee uitspraken. Maar dan is dit mijn vraag: zou u dan vragen om van bisdom te veranderen, of
denkt u er eerder aan u aan andere taken te wijden na verloop van een zekere tijd?
Ik probeer elke dag mijn leven te geven doorheen de veelheid van zaken die op me afkomen. De dag dat ik
zal weggaan zal, zo hoop ik toch, ook een manier zijn om mijn leven te geven. Vandaag word ik helemaal in
beslag genomen door mijn bisdom, “op leven en dood”. Maar moeten we niet op zekere dag met de glimlach
kunnen zeggen – zonder daarom te denken dat men de Heer is: “Het is goed voor jullie dat ik heenga”?
Misschien zal ik op een bescheiden manier dienst kunnen bewijzen door te midden van de armen te gaan
leven. In elk geval denk ik dat het voor de Kerk een goede zaak is dat ik nog jong tot bisschop werd benoemd en
dat ik niet al te lang deze taak behartig. Maar ga nu toch niet overal vlug rondbazuinen dat de bisschopszetel
hier vacant is!
Ondertussen impliceert uw taak als bisschop wel de uitoefening van een bepaald gezag. Met andere woorden,
de priesters die aan uw bisdom verbonden zijn, zijn ertoe gehouden u te gehoorzamen …
De gehoorzaamheid, binnen de Kerk, is niet van het militaire type. Ze wordt beleefd in een open dialoog, met
het oog op de zending. Ik slaag er niet altijd in.
Bij benoemingen waardeer ik de moed en het vertrouwen van priesters die een verandering aanvaarden. Ik
voel me solidair met hen in de zending die hen wordt toevertrouwd. Moeilijker echter is de gehoorzaamheid
die te maken heeft met wat ik de trouw aan het leven noem, aan de gebeurtenissen. Men kan gemakkelijk
de gebeurtenissen links laten liggen, er niet op ingaan, ze minimaliseren, de oproep die er vandaag vanuit
gaat niet horen, en ook niet de vragen die rijzen aan de horizon. Dit soort gehoorzaamheid vraagt veel en
eindigt nooit. Zo werd ik op zekere dag ook eens bevraagd naar aanleiding van een gebeurtenis: een fabriek
werd bezet door de arbeiders. Er vond een “opendeurdag” plaats. Een aantal christelijke militanten wensten
mijn aanwezigheid. Ik ben erheen gegaan. De gebeurtenissen hebben het ons mogelijk gemaakt met hen in
contact te komen en zo kan een band tussen ons tot stand komen.
Gehoorzaamheid zou dus geen kwestie van discipline zijn, van onderwerping aan het gezag …?
Absoluut niet. We zijn geroepen tot verbondenheid, niet tot onderdanigheid. Dat veronderstelt dat men zich
niet gedraagt als de eigenaar van de functie die men bekleedt. Niemand werkt voor eigen rekening in de
Kerk. Individualisme bij de verantwoordelijken werkt verlammend voor de zending, neemt de zuurstof weg.
Daarom is het niet nuttig dat men zich zo lang mogelijk vastklampt aan zijn functies. Men moet zich altijd
afvragen: wat is beter voor de zending? Benoemingen die voor een bepaalde tijd gelden leiden ons gelukkig
binnen in een ander soort ‘functioneren’ van de Kerk.
Meent u niet dat een dergelijke kijk op de dingen een nieuwe mentaliteit vraagt? Zonder de nodige
heropvoeding kan de gevraagde inspanning de krachten van de geïnteresseerden te boven gaan. In de schoot
van een instelling waarin ondanks alles – u bent het ermee eens – een hogere functie goed op prijs wordt
gesteld – gaat het toch om een hele ommekeer …
Het is inderdaad een hele ommekeer, die niet valt onder wat men ‘verstandig’ noemt. Vooral in een
samenleving die ons uitnodigt tot wedijver en promotie maken.
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Ik voel dat het bijna belachelijk klinkt. We leven in een tijd van ”ieder voor zich”. Het individualisme triomfeert.
Ik hoop dat ik geen bisschop ben tot mijn eigen voordeel. Ik probeer de zending die ik gekregen heb te
beleven als iets voorlopigs, in afwachting, tot ik op andere plaatsen kom…
Het is ongewoon het bisschopsambt voor te stellen als “van voorbijgaande aard”… Gewoonlijk gaat men
ervan uit dat de verantwoordelijkheid die men in de Kerk krijgt steeds in stijgende lijn moet gaan. Maar,
alles bij elkaar genomen, misschien verschijnt de dienstbaarheid in haar zuiverste vorm als die beeldvorming
eenmaal doorbroken is?
Het klopt dat dat “altijd meer” ons vaak in verlegenheid brengt. De pastoor van een kleine parochie wordt
pastoor van een grote parochie. Een bisschop wordt aartsbisschop. Het is op die manier dat al te veel
belangrijke taken in de Kerk aan bejaarde mensen worden toevertrouwd. Dat belet niet dat ik geen “ambitie”
heb. Maar welk soort? Tijdens een uitzending van radio Haute-Normandie vroeg een journalist me eens
op de man af: “Wat is uw ambitie? Aartsbisschop worden?” – “Mijn ambitie: dat de mensen volop zouden
leven!”
De manier waarop u de “dienst” van een bisschop of een priester verstaat lijkt me een bepaalde “religieuze”
stijl te benaderen. De afstand tussen de “twee wegen” – de seculiere en de reguliere – zou kleiner worden
wanneer men verantwoordelijkheden niet als beloningen zou verstaan, maar als een dienst die vraagt dat
men hem zich niet toe-eigent.
Of dat nu in het “religieuze” leven is of in dat van een “diocesane” priester, de kwestie is te weten of we in
de Kerk de macht die we hebben als een dienst beleven. De bekoring zich de macht toe te eigenen is een
realiteit binnen de Kerk. Maar fundamenteel is dat is we allen broeders zijn, kinderen van eenzelfde Vader,
bewoond door dezelfde Geest. Ik hou veel van dit woord van Urs von Balthazar: “Als Christus zich niet zo
ver in de eenzaamheid met God had teruggetrokken, was hij nooit zo ver geraakt in zijn verbondenheid met
mensen.” Ik heb er nood aan mij terug te trekken in de eenzaamheid en te bidden; anders loopt de bekoring
die van de macht uitgaat gevaar voorrang te krijgen op de dienstbaarheid; de bekoring om te besturen zou
de naastenliefde kunnen versmachten en de zending zou zich eenvoudig kunnen vertalen in het oprichten
van nieuwe structuren.
Als bisschop van Evreux heeft u de verantwoordelijkheid over een volk gekregen. Toch staat uw bisschopsambt
niet geïsoleerd, en bent u solidair met de andere bisschoppen in de wereld. Welnu, in een Kerk die meer dan
één gelaat heeft, en zo divers is als regio’s, landen en continenten kunnen zijn, blijkt die taak tegelijk één en
heel divers.
Toen ik in Evreux arriveerde, heb ik onvoorzichtig gevraagd hoeveel tijd ik nodig zou hebben om een beetje
een Normandiër te worden. Men heeft me geantwoord: “Meerdere generaties…” Wat er van aan mag zijn,
na verloop van vier jaar heeft deze bevolking van Normandië me al gevormd. De Kerk van Evreux heeft haar
eigen persoonlijkheid.
Maar om deze specifieke zending goed te kunnen beleven heb ik er nood aan te weten hoe die zending
beleefd wordt in andere Zusterkerken. Daarom heb ik onlangs de uitnodiging aanvaard om naar Burundi te
gaan, en daarna naar Brazilië. Deze band van Kerk tot Kerk maakt de deur open voor solidariteit, en herinnert
ons eraan dat het Evangelie van elders komt. Het is dus niet om “op adem te komen” met betrekking tot
moeilijkheden die ik ter plaatse zou kunnen kennen, maar om op een betere manier mijn verantwoordelijkheid
als bisschop op te nemen.
Het is belangrijk dat ik andere manieren ken waarop het Evangelie beleefd wordt, in andere culturen. Het
bisschopsambt heeft er nood aan verbreed te worden en “verse lucht te krijgen” door het contact met wat
aan de gang is in andere Kerken; het wint erbij als het zich kan openstellen voor andere dimensies. Misschien
gaat voor mij een andere bladzijde van mijn dienstwerk open wanneer ik in contact kom met andere Kerken
en solidair word met andere episcopaten.
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U heeft het gehad over de tijd waarop het goed zou zijn dat u het bisdom Evreux verlaat; dat was toen u het
had over het teken van tegenspraak dat u er zal geweest zijn. Met dat soort “tegenspraak” heeft u nu wel
te maken. Wat dan met hen aan wie dit teken van tegenspraak zal gegeven zijn? Maakt het u niet ongerust,
wanneer u eraan denkt dat u een vuur ontstoken hebt, en u er niet langer meer voor zult kunnen zorgen dat
het blijft branden?
Ik dacht nog dat u me die vraag zou stellen. Hoe ga ik weg van bij mensen die me al zoveel gegeven hebben?
Hoe niet bang zijn dat het vuur zou kunnen doven? Als ik ergens voor de eerste keer aan een bijeenkomst
deelneem, zorg ik ervoor dat ik onmiddellijk uit de voeten ben als die afgelopen is. Ik heb het gevoel dat de
mensen er nood aan hebben nog even onder elkaar te kunnen praten als ik eenmaal vertrokken ben.
Vertrekken, dat is een vorm van een pascha ingaan om nieuw leven mogelijk te maken. De dienaars gaan
weg, de zending gaat door. De christenen dragen in zichzelf wat ze nodig hebben om verder te gaan, om heel
alleen de weg verder te kunnen gaan. “Het bijzonderste is niet te slagen, wat trouwens nooit blijft duren,
maar er geweest te zijn: dat is onuitwisbaar” (Jacques Maritain). Ik stel mijn vertrouwen in hen die het
Evangelie beleven. Zij zijn dragers van de heilige Geest.
Zou je wensen dat de dag komt dat ook voor de bisschoppen een tijdelijke opdracht de gewoonte zou zijn in
de Kerk?
We bevinden ons in een wereld waar alles vlug gaat. Verantwoordelijken raken vlug versleten. Welnu, wat
voorgaat, dat is het leven van hen die ons zijn toevertrouwd. Het beste van onze krachten moet aan hen
besteed worden, op het goede moment, in de gunstige tijd. Uit respect voor hen lijk me wat u “een tijdelijke
dienst” noemt, een goede zaak.
Er is een tijd dat men een missionaire geest kan aanbrengen, en een tijd dat men kan verhinderen dat nieuwe
dingen geboren worden.
Op een zomermorgen ging ik eens wandelen op een bijna
verlaten strand. Ik bleef staan om te kijken naar een klein kind
met zijn gezicht naar de zee. Het avontuur dat ik beleef bracht
me bij de gedachte dat ik net als dat kleine kind was tegenover
de zee. Het weet goed dat het heel klein is tegenover die
onmetelijkheid die zich voor hem uitstrekt. En toch, kijk, het
speelt, en het lijkt alsof het de zee tot vriend maakt – want ze
komt zijn voeten strelen.

Met dit hoofdstuk over “Het leven van een bisschop” en dit beeld van een kind tegenover de onmetelijke zee
eindigt het boek “Ils m’ont donné tant de bonheur”. Dit (eerste) boek van mgr. Gaillot verscheen in 1986,
toen hij vier jaar bisschop van Evreux was. Hij is er nog negen jaar langer mogen blijven … In januari 1995,
bij zijn afzetting, werd zijn bisschopszetel effectief vacant en is hij (zoals hij het zich hierboven voorstelt)
inderdaad dienst gaan bewijzen “door te midden van de armen te gaan leven”. Bewoners van een kraakpand
(een gewezen schoolgebouw) nodigden hem bij hen uit in de Rue du Dragon. En toen dit een goed jaar later
ontruimd werd, ging het virtuele bisdom “Partenia” voorgoed van start en kreeg hij een warm onderkomen
in het moederklooster van de paters Spiritijnen, ook in Parijs. Het is een gemeenschap waarin hij zich goed
thuis voelt en van waaruit hij – ondertussen 82 – nog regelmatig op stap gaat.
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4. Loker - Bijdrage Yassin el Attar
Ik schrijf dit enkele dagen na de jubileumviering van Evangelie
Levensnabij te Loker. Ik geniet nog altijd na. Het was een avond vol
boeiende getuigenissen en inzichten en spirituele momenten. Het
meest inspirerende moment was voor mij de voordracht door Huub
Oosterhuis. Wat een sterke stem, persoonlijkheid en boodschap.
Ik ben er nog steeds ondersteboven van. Ik wil dan ook graag de
organisatie danken en feliciteren met deze mooie bijeenkomst. Ik
hoop er in de toekomst nog bij te mogen zijn!
2017 is voor mij persoonlijk een boeiend jaar geweest. Ik ben
officieel afgestudeerd, heb werk gevonden, ben verhuisd naar
Brussel en heb de moskeewerking het nieuwe werkjaar ingeloodst. Voor ons allen is het ook een boeiend jaar
geweest met de onverwacht positieve verkiezingen in Europese landen, het einde van IS, de resultaten van de
Kamercommissie naar de aanslagen van 22 maart etc. In mijn laatste bijdrage van dit jaar wil ik focussen op de
olifant in de kamer: terrorisme en radicalisering.
De manier waarop terrorisme en radicalisering de laatste jaren geframed worden in de media maakt dat ze bijna
onlosmakelijk verbonden zijn met de islam. Maar is dit wel zo? Welke beeldvormingsmechanismen spelen
hier een rol in? Roept de koran op tot geweld? Hoe komt het dat terroristen verwijzen naar de islam voor
hun verschrikkelijke daden? Binnen welke (inter)nationale context komt terreur voor? In deze bijdrage zal ik
trachten al deze zaken te duiden.
Terrorisme
Wat is terrorisme eigenlijk? Volgens de internationaal aanvaarde definitie hebben we het dan over een
gewelddaad op een willekeurige plaats met willekeurige slachtoffers met als strategisch doel het uitlokken of
tegenwerken van bepaalde politieke, sociale of economische tendensen. Het komt er dus op neer dat een persoon
of organisatie de maatschappij en/of de regering zodanig wil intimideren dat ze af zou zien van een bepaalde
handeling of net zou overwegen een bepaalde handeling te stellen. Terrorisme heeft echter zelden één specifiek
doel, het is vaak het samenspel van verschillende motieven. In het voorbeeld van de huidige terreurgolf in
Europa is het belangrijkste strategische motief het in de hand werken van de polarisering. Terreurgroepen zoals
IS hopen dat de aanslagen onze maatschappij verder verdelen waardoor moslims nog meer af te rekenen krijgen
met verwijten, discriminatie en uitsluiting; bijgevolg zou IS deze moslims een alternatief kunnen bieden en hen
ertoe verleiden zich bij hen aan te sluiten.
Maar de beeldvorming op dit vlak is erg éénzijdig. Moordpartijen die door moslims gepleegd zijn, worden
onmiddellijk gecatalogeerd als terrorisme; indien de dader een andere achtergrond heeft spreken we al snel
van een schietpartij door een persoon met psychologische problemen. Let op, ik ontken zeker niet dat bepaalde
gewelddaden gepleegd door zelfverklaarde moslims terreurdaden zijn, integendeel (bv. Parijs, Brussel, Berlijn,
Joods museum…). Wat ik wel aan de kaak wil stellen is dat in sommige gevallen de aanslag werd gecatalogeerd
als religieus of politiek geïnspireerd terrorisme terwijl het duidelijk was dat het ging over personen met ernstige
psychologische problemen. Twee goede voorbeelden zijn de aanslagen in Orlando en in Nice. Daarnaast zijn
er ook verschillende voorbeelden van terreurdaden die gepleegd worden door niet-moslims maar niet als
terrorisme gecatalogeerd worden. De blanke-supremacist Dylann Roof schoot 9 mensen dood in een AfroAmerikaanse kerk als protest tegen de gelijkstelling van zwarten en blanken in de Verenigde Staten. Tot slot
is er nog een erg belangrijke nuance te maken. Staten maken voortdurend gebruik van ‘staatsterreur’ in de
gangbare oorlogsvoering. Het gebruiken van humanitaire blokkades om een bevolking tegen de politiek van
haar eigen regering op te zetten (zoals de VS in Irak in de jaren ’90, Israël op dit moment in de Gazastrook,
de geallieerden tijdens de strategische bombardementen van Duitse steden en omgekeerd) voldoet ook aan de
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voorwaarden van terrorisme. De meest intense, continue en bloeddorstige terreurcampagne die vandaag de
wereld teistert is de drone-oorlogsvoering door de VS en anderen. Deze vorm van oorlogsvoering traumatiseert
miljoenen mensen in oorlogsgebieden die nooit weten wanneer de constant zoemende drones zullen toeslaan.
Officieel maken drones weinig burgerslachtoffers, maar dat is ook niet verwonderlijk als volgens de officiële
beleidslijnen iedere man tussen 16 en 50 jaar in Pakistan, Afghanistan, Jemen en Somalië gezien wordt als
vijandelijke strijder. Drones hebben sinds 2006 naar schatting al meer dan 3000 ‘onschuldige’ levens geëist.
Reactie vanuit de moslimgemeenschap
Uiteraard
wordt
er
binnen
moslimgemeenschappen iedere keer opnieuw
vol afschuw gereageerd op terroristische
aanslagen die gepleegd worden in naam van
de islam. Moslims voelen veel mededogen
met de getroffen families en vrienden. Het doet
dubbel pijn omdat de daders zich beroepen
op de religie die zoveel moslims gebruiken
als positieve kracht in hun leven; daarnaast
weten moslims ook dat hun functioneren in
de maatschappij niet vergemakkelijkt wordt
door de stigmatisering die meestal volgt op
zo’n aanslag. Ze mogen overal gaan uitleggen
waarom terrorisme niets te maken heeft met
de manier waarop zij de islam belijden en dat
zij evengoed slachtoffer kunnen worden van
een aanslag. Gelukkig zijn er mensen zoals
Mohamed El Bachiri die met zijn ‘Jihad van Liefde’ op een positieve en verbindende manier met hun leed
omgaan. Ook de moslimgemeenschap van Kortrijk heeft een sterk, solidair en verbindend signaal verstuurd na
de aanslagen in Brussel door het organiseren van een stille mars vanuit de moskee.
Daarnaast heerst er nog een belangrijke frustratie binnen de moslimgemeenschap. Meer dan 90% van de
slachtoffers van zogenaamde islamitische terreurgroepen zijn moslims zelf. Er zijn de laatste jaren onnoemelijk
veel aanslagen gebeurd in naam van ‘de islam’ waarin specifiek moslims het doelwit waren. Toch is er
voor die aanslagen in de media veel minder aandacht, zo ontstaat toch het beeld dat Europese slachtoffers
betreurenswaardiger zijn dan andere slachtoffers. Het ‘nabijheid’-principe (het principe dat aanslagen in Europa
veel meer aandacht krijgen omdat ze nu eenmaal dichter bij België plaatsvinden) bevredigt niet als antwoord.
Aanslagen die gebeuren op toeristische doelen in pakweg Mali krijgen veel meer aandacht dan aanslagen die
in Tunesië of Libië gebeuren op niet-Westerse doelen. Het is allerminst mijn bedoeling om in een slachtofferrol
te kruipen of met de vinger te wijzen; maar het is wel belangrijk dat we zelfkritisch zijn en ons bewust worden
van deze mechanismen die polarisatie vanuit de moslimgemeenschap in de hand werken.
Een belangrijk gevolg van het feit dat we terrorisme nadrukkelijk linken aan de islam en de
samenlevingsvraagstukken is dat veel jongeren zich steeds meer gaan identificeren met- en zich gaan verdiepen
in de islam. Het is als het ware een selffulfilling prophecy van jongeren die de rol aannemen waarin ze geduwd
worden. Vóór de aanslagen van 2001 in de VS kwam islam nauwelijks op de voorgrond in het maatschappelijke
debat; toen ging het vooral over de nationaliteit van de allochtonen. Sinds islam een hot topic geworden is
merken vele moslims op dat de jongeren zich steeds meer zijn gaan toeleggen op de islam en dat de hoofddoek
bijvoorbeeld terug opgang maakt.
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Radicalisering
Om een persoon ervan te overtuigen om over te gaan tot het gebruik van geweld in opdracht van terreurgroepen
zou er een bepaald proces plaatsvinden waarnaar algemeen verwezen wordt als radicalisering. Dit proces
zou een samenspel zijn van verschillende sociale, economische, psychologische, criminologische, religieuze
en ideologische factoren die dan spelen bij een bepaald individu. Deze cocktail van factoren zou een persoon
zodanig ver kunnen krijgen dat die persoon in staat is om zijn medeburgers (of onschuldige Syriërs in het geval
van Syriëstrijders) op een koelbloedige manier af te maken.
Radicalisering wordt in de praktijk echter heel vaak in verband gebracht met de koran en de islam. Er staan
inderdaad enkele verzen in de koran die, indien ze zonder context, consensus, nuance en voorkennis gelezen
worden, zodanig geïnterpreteerd kunnen worden dat ze geweld zouden goedkeuren. Toch oordelen veel experts
(OCAD, Staatsveiligheid, prof. Rik Coolsaet,…) dat er geen gevallen bekend zijn van mensen die zodanig lang
gestudeerd hebben op islamitische, theologische teksten dat ze tot de conclusie kwamen dat ze (terroristisch)
geweld moesten gebruiken in de naam van de islam. Integendeel, veel jongeren die vertrokken zijn naar Syrië
staan erom bekend absoluut geen leven geleid te hebben dat bol stond van islamitische deugden en ook hun
kennis van de islam was erg beperkt. Zo is er het voorbeeld van twee vrienden die de week voor ze naar Syrië
vertrokken het boek ‘Islam for Dummies’ besteld hadden op Amazon. De belangrijkste reden dat niemand
uiteindelijk vanuit louter religieuze overtuiging geweld gaat plegen is omdat de islam niet oproept tot geweld.
Wie die enkele verzen in hun context bekijkt, en de duizenden andere verzen erbij neemt, merkt dat de islam
een religie is van vrede, stabiliteit, rechtvaardigheid, spiritualiteit, broederlijkheid, solidariteit en mededogen.
Uiteindelijk komen dubbelzinnige oproepen tot geweld in zowat ieder religieus boek of ideologisch pamflet
voor. De islam vormt hier geen uitzondering op.
Waarom radicaliseren mensen dan? Heel vaak gaat het om een gepercipieerd gevoel van onrechtvaardigheid.
Ofwel voelt de persoon zich zelf onrechtvaardig behandeld, bijvoorbeeld wegens incidenten van racisme,
discriminatie, uitsluiting, geweld en/of kwetsende boodschappen. Er zijn verschillende types van mensen die
radicaliseren.
Een eerste type zijn wat we in het jargon ‘Puber’ noemen. Veelal erg jonge mensen die zich willen afzetten
tegen elke vorm van gezag/worstelen met hun identiteit en die kwetsbaar zijn voor ronselaars van IS. Deze
ronselaars proberen de huidige tijdsgeest te duiden als ‘een oorlog tegen islam en moslimjongeren’ en zo de
jongeren te brainwashen. Hierbij spelen ook belangrijke sociologische processen. Vaak gaat het over hele
vriendengroepen die samen radicaliseren onder leiding van een mondige charismatische leider of een meisje
dat verblind door de liefde haar geradicaliseerd lief (die soms ook tegelijk haar ronselaar is) volgt.
Een tweede type noemen we de ‘Ideoloog’. Dat zijn veelal hoogopgeleide mensen die de ‘onderdrukking van
moslims door het Westen’ willen bevechten. Deze mensen analyseren de geopolitieke en historische context
en komen tot de conclusie dat het Westen (of anderen zoals Assad) een onrechtvaardige Midden-Oostenpolitiek voeren die moslims onderdrukt en hun landen exploiteert. Onder deze categorie vallen ook de mensen
die radicaliseren door het leed te zien dat de onschuldige burgers van bijvoorbeeld Syrië ondergaan en om
humanitaire redenen hun ‘moslimbroeders willen gaan bevrijden’. Zij zien ook de corruptie van de islamitische
regimes als belangrijke oorzaak. Zij geloofden/geloven dat de oprichting van een rechtschapen ‘islamitisch
kalifaat’ hiervoor dé oplossing was/is. De eerste groep Syriëstrijders bestond deels uit mensen die omwille van
deze redenen vertrokken. Echter, toen duidelijk werd welke verschrikkelijke organisatie IS is, zijn velen van
hen gedesillusioneerd teruggekeerd.
Een derde type noemen we de ‘Crimineel’. Dit zijn vooral twintigers die ‘carrière’ gemaakt hebben als
beroepscriminelen. Ze starten met kruimeldiefstallen en drugsmisbruik en groeien soms door tot de georganiseerde
misdaad en drugskartels. Op een bepaald moment krijgen ze een soort van vervroegde midlifecrisis en komen
ze tot inkeer. Ze stellen vast dat hun levensstijl quasi het omgekeerde was van een deugdelijk vroom leven en
willen dit overcompenseren. Ronselaars vertellen hen dat er een uitspraak bestaat van de profeet waarin hij
zegt dat de enige mensen die de hel zeker zullen ontlopen diegenen zijn die sterven als martelaar in een strijd
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voor God. Zij kiezen er dan ook vaak voor om (zelfmoord)aanslagen te plegen als manier om hun zonden
uit te wissen en meteen naar de hemel te kunnen. Ze geven met andere woorden zin aan hun leven door de
manier waarop ze sterven. Dit is uiteraard in tegenspraak met elke klassieke islamitische theologie. Door hun
crimineel verleden is voor hen de drempel naar geweld ook veel lager dan bij andere geradicaliseerde mensen.
Het is uiteraard moeilijk om alle radicalen in enkele typologieën onder te brengen en de persoonlijke situatie
speelt ook erg mee. De bovenstaande typologieën zijn ook flexibel en onderling verwant, sommige mensen
kan je onderbrengen in meerdere categorieën, anderen in geen enkele. Vaak gaat het ook over mensen met een
moeilijke jeugd. Nu we de verschillende voedingsbodems besproken hebben rijst de vraag op welke manier
we moeten omgaan met radicalisering.
Oplossingen?
De belangrijkste component, zeker in deze tijdsgeest, is om moslimjongeren (en andere mensen) het gevoel
te geven dat ze erbij horen. Iedere persoon is anders en een verregaand wervend maatschappelijk project
ontwikkelen dat iedereen aanspreekt is niet vanzelfsprekend. Daarom is het nuttig om te vertrekken vanuit de
grootste gemene deler. Alle studies tonen aan dat mensen met een migratieachtergrond te maken krijgen met
manifeste of latente vormen van racisme en discriminatie. Experts pleiten er dan ook voor om een wervend
project te ontwikkelen met als startpunt dat onze samenleving wel degelijk niet perfect is en mensen met
een migratieachtergrond op meer obstakels stuiten dan de doorsnee autochtoon. Vanuit deze erkenning van
het gevoel dat leeft binnen migrantengemeenschappen zullen zij zich beter begrepen voelen en zullen ze,
meer dan nu, willen meebouwen aan een inclusief verhaal. Dit wervend project is natuurlijk niet eenvoudig
te verwezenlijken. Het wordt een werk van lange adem waaraan iedereen moet meewerken; wij als burgers,
politici als opiniemakers, media als framers…
Meer concrete zaken waar we wel sneller vooruitgang in kunnen boeken, zijn: het inzetten op burgerschap
in het onderwijs, de aansluiting van moslimjongeren bij jeugdwerkingen, de emancipatie van moslims
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, de dialoog tussen verschillende gemeenschappen stimuleren, de
zichtbaarheid van ‘succesvolle’ moslims verbeteren, het vormen van de veiligheidsdiensten in zaken van
diversiteit, een meer evenwichtige beeldvorming in de media…
Als moskeevereniging kunnen wij uiteraard ook ons steentje bijdragen. Om Bart Somers, burgemeester van
Mechelen, te parafraseren: ‘Als we vooruitgang geboekt hebben in de strijd tegen radicalisme is dat niet
ondanks maar dankzij de moslimgemeenschap’. Vanuit de moslimgemeenschappen hebben we natuurlijk niet
alle tools zelf in handen, veel hefbomen liggen bij de overheid en de veiligheidsdiensten. Het is echter wel de
plicht van de moslimgemeenschap om deze instanties zoveel mogelijk bij te staan met raad en daad en intens
met hen samen te werken om radicalisme tegen te gaan. Dat doen we ook zeer assertief met de Kortrijkse
moskee.
Er is in België echter wel een duidelijke scheiding tussen Kerk (of Moskee) en Staat. Op theologisch vlak
kunnen moslimgemeenschappen wel zelfstandig een belangrijke stap zetten in de strijd tegen radicalisme.
Via het versterken van diepgaande, intellectuele en genuanceerde kennis van de islam zijn jongeren beter
gewapend tegen ronselaars. Zo zorgen we ervoor dat een jongere die vatbaar is voor radicalisering (wegens
frustraties en/of gebrek aan perspectief) zich niet laat verleiden door ronselaars die een islamitisch sausje gieten
over hun haatdiscours. Dat doen we in de Kortrijkse moslimgemeenschap via progressief, Nederlandstalig
islamonderricht. Daarnaast organiseren we voor (jong)volwassenen ook jaarlijks een lezingenreeks die
religieuze, spirituele, historische, maatschappelijke en politieke thema’s onder de aandacht brengt. Dit
beleid is niet alleen gericht op radicalisering maar ook op de versterking van de identiteit van jongeren. We
zoeken manieren om hun islamitische en Kortrijkse, Vlaamse, Belgische en Europese identiteit met elkaar te
verzoenen; meer nog, we proberen ze elkaar te laten versterken.
Na deze uiteenzetting rest mij niet meer dan jullie te bedanken voor het lezen van mijn columns. Ik hoop dat ik
jullie inzicht heb kunnen verschaffen in de islam en de moslimgemeenschap. Ik wens jullie allen een vredige
advent, een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
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5. Loker - Bijdrage Caroline De Meester
Laat me beginnen met mezelf even voor te stellen, want wie en hoe ik ben, bepaalt
mijn verhaal. Mijn naam is Caroline De Meester en sinds iets meer dan zeven
jaar werk ik in het statuut van parochieassistent voor de Dienst Diaconie Brugge
en voor ORBIT in West-Vlaanderen. Twee diensten waarbinnen we werken rond
dienstbaarheid, solidariteit en interlevensbeschouwelijkheid.
Van nature uit ben ik een optimist en empathisch ingesteld en kies ik er
bewust voor om het goede in mensen te zien. Misschien komt dat soms
wat naïef over, maar elk vogeltje zingt nu eenmaal zoals het gebekt is.
Door mijn geëngageerde ouders, kwam ik als kind regelmatig in contact met mensen van andere culturen,
via bezoeken van missionarissen. Mijn eerste werkervaring deed ik op bij Missio. Door bij ORBIT te gaan
werken, toen nog Kerkwerk Multicultureel Samenleven, werd ik vrijwilliger in het Fedasil Opvangcentrum te
Poelkapelle, waar ik mijn Iraanse echtgenoot Morteza leerde kennen.
In tegenstelling tot wat vele mensen zouden kunnen denken, is het volgens mij in dit land vrij goed gesteld met het
vrijwilligerswerk. Via mijn job en een aantal andere engagementen kom ik véél mensen tegen die zich inzetten
op allerlei vlakken: werknemers van non-profitorganisaties, vrijwilligers in tal van organisaties die werken met
mensen met armoede-ervaring, mensen van uit culturen en religies, mensen zonder wettig verblijf, … allerhande
goede doelen. Waar ik kijk, zie ik inzet en hoop, want zoals ik het zie, zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Waar ik kijk. Zo ook in deze kerk. Want het doet me veel plezier om hier bekende gezichten te zien die passen
in mijn beschrijving van hierboven.
Onlangs kreeg ik diezelfde vraag voorgeschoteld, wat mijn grootste hoop is. Als ik naar onze maatschappij
en onze wereld kijk, dan is het voor mij duidelijk. Duidelijk, maar daarom nog niet gemakkelijk, daar ben
ik mij terdege van bewust. Mijn grootste hoop is dat mensen hun angst kwijt geraken. Hun angst voor
een wereld die ze niet kennen. Angst voor het verliezen van hun eigen cultuur. Angst voor het onbekende.
Toegegeven, ik beweeg mij een in een wereld waar het gemakkelijker is dan gemiddeld, om het goede te zien
van wat nieuw en anders is. Ik kom op plaatsen waar mensen openstaan voor dat nieuwe, voor mensen zonder
wettig verblijf, voor mensen met een andere religie, voor eender welke mens in nood. Als je goede voorbeelden
rondom je ziet, is het niet moeilijk jezelf open te stellen.
Ondanks mijn keuze om het goede te willen zien, kan ik niet blind blijven voor de andere kant. Neem bijvoorbeeld
de situatie van mensen met een migratie-achtergrond. Als het gaat om integratie, dan wordt daarover véél
gezegd. Het is zo’n complex gegeven. Om daarop in te gaan, volstaan vijf minuten niet. Maar wat ik graag wil
zeggen is dat integratie tweerichtingsverkeer is. Als wij interesse en nieuwsgierigheid aan de dag leggen, dan
denk ik dat we gemakkelijker contact kunnen leggen en zo angst proberen weg te werken. We zingen het zo
meteen ook met de woorden van Huub Oosterhuis uit in het lied ‘Komen ooit voeten gevleugeld’: “dan zal ik
zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.”
Ik begrijp dat dit niet voor iedereen evident is, logisch met zo’n complexiteit. Toch zie ik veelbelovende signalen.
Kijk maar eens hoeveel groepen vrijwilligers er bestaan, die samen met mensen met migratie-achtergrond
hun best doen om elkaar te leren kennen. Dat gebeurt via muziekvoorstellingen, lezingen, praatavonden,
kookavonden. En geloof me vrij, Oosterse keuken is zooo lekker!
Eens je je angst overwonnen hebt en je ziet de rijkdom van andere culturen, wordt het zelfs gemakkelijk om
vriendschappen te sluiten. Ja, zelfs gemakkelijk om lief te hebben. Want is dat het niet waar het uiteindelijk om
draait? Liefde voor je naaste, voor de Ene, hoe die ook heet, liefde voor de schepping, …
Laat mij besluiten met woorden van Bart Peeters, want, zo zingt hij: “God is liefde. Het staat in de Bijbel en in
de Koran, zonder liefde kan de hemel niet bestaan.”
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6. Loker - Bijdrage Elias Feys van de
		jongerenwerking Youfra
Afgelopen augustus hielden wij met de jongerenwerking van Heuvelland, waar ik zelf
animator ben, ons jaarlijkse zomerkamp. Zoals dat bij de meeste kampen het geval is,
spelen we in die acht dagen toffe spelletjes, leren we elkaar beter kennen en worden
er mooie vriendschappen gesloten. Meer dan 30 leden en 13 animatoren schreven
zich in. Allemaal goed en wel, zult u misschien denken; maar waarom zou een kind
of jongere in hemelsnaam op kamp gaan met de jongerenwerking Heuvelland en niet
deelnemen aan dat van een traditionele jeugdbeweging zoals de Chiro of Scouts? Wel, onze jongerenwerking is eigenlijk
heel simpel samen te ballen tot één enkel woord: magie.
Wellicht gelooft u niet in zoiets als magie en dat kan ik u ook niet kwalijk nemen. Wanneer ik iemand van de familie een
kaartentruc zie uitvoeren of op televisie een goochelaar een verdwijntruc zien opvoeren voor een of andere talentenjacht,
is bij mij de eerste gedachte: Hoe steekt die goocheltruc in elkaar? Zelden zijn appreciatie en verwondering de gevoelens
die overheersen. Maar toch ben ik in magie beginnen geloven sinds ik animator ben. Een aantal recente gebeurtenissen
kunnen u misschien beter helpen begrijpen waarom.
Op het eerder vermelde zomerkamp, is het de gewoonte dat we de dag afsluiten met een bezinning. Die bezinningen worden
grotendeels gemaakt door priester Igor, maar ook een aantal animatoren, waaronder ikzelf, boksen er wel eens eentje in
elkaar. Na mijn twintig-minuten durende bezinning over het thema loslaten, was het de bedoeling dat de leden zouden
gaan slapen, maar ze mochten zoals gewoonlijk nog eventjes blijven zitten om wat te reflecteren, te bidden of gewoon wat
tot rust te komen. Gewoonlijk vertrekt iedereen vrijwel meteen naar bed na weer een zware en lastige dag, maar die avond
bleef iedereen zitten. Stil… Turend naar de vlammen die dansten boven de tientallen kaarsjes in het midden van de kring.
Een aantal jongeren bleef daar nog een uur zitten, tot we ze als het ware moesten verplichten om naar hun bed te gaan want
het was inmiddels middernacht geworden. Ik zat daar toen tot de laatste en in mij welde verwondering naar boven: “Hoe
is dit toch mogelijk? Het lijkt wel magie!”.
Iets dat ik ook wil vertellen betreft mijn vriendin Annelies. Wij zijn op dit ogenblik twee en een half jaar samen en hebben
beiden een heel andere gelovige achtergrond. Terwijl mijn ouders erop stonden dat ik elke week braaf meeging naar
de zondagsmis en mij later ook semi-verplichtten om mij aan te sluiten bij de jongerenwerking van Heuvelland, ging
Annelies af en toe eens naar de kerk op feestdagen zoals Pasen of Kerstmis, als dat al paste. Ze was dus in tegenstelling
tot ikzelf niet echt bezig met geloof, christelijke waarden etcetera. Het gebeurde wel eens dat ik haar meenam naar de kerk
van Loker voor een of andere mis, maar er echt intensief mee bezig zijn gebeurde amper. Dit jaar trokken we met onze
jongerenwerking op Assisipelgrimage want bij ons staat de figuur van Franciscus van Assisi centraal. Voor het eerst ging
ook Annelies mee, niet echt wetend waaraan ze zich moest verwachten. Tijdens die reis zag je haar helemaal openbloeien;
ik leerde haar op andere vlakken kennen. Op een gegeven moment zei ze mij: “Ik vind het jammer dat ik gelovig-zijn niet
eerder heb leren kennen”. Voor haar was het een heel nieuwe wereld die openging. Voor mij was het verbazingwekkend
hoe veel deugd ze heeft gehad aan die inspirerende, betoverende Assisipelgrimage.
Vijf jaar geleden was ik voor het eerst meegegaan naar Assisi met de jongerenwerking. Op dat ogenblik zat ik wat
in de knoop met mezelf. Ik was veertien en zou naar het vijfde middelbaar gaan. Openlijk over geloof praten met
leeftijdsgenoten was niet simpel. Toen beschouwde ik mezelf niet eens als ‘gelovig’, ook al ging ik iedere week naar een
eucharistieviering. Het kwam ten eerste niet echt ‘cool’ over en bovendien leek het in mijn jeugdige en kritische ogen
allemaal zo sprookjesachtig en onmogelijk. Toen ik over de Assisipelgrimage hoorde, zei iets in mij dat ik mee moest
gaan, ook al had ik niet echt zin of wist ik niet aan wat ik me moest verwachten. “Wat heb ik in hemelsnaam te zoeken in
Italië?”, vroeg ik me af. Toch schreef ik me in en ik heb er nooit spijt van gehad want toen ik in juli 2012 het land uitreed,
zou er een week later een heel ander mens terugkeren. Van die reis is me één bijzonder moment bijgebleven: ons bezoek
aan Greccio, waar Franciscus de kerststal heeft uitgevonden. Het was een prachtige, schitterende, magische plaats. Ik
ging voor het grote kruis van de kerk zitten en viel helemaal stil: ik hoorde niks rondom me, ik was afgesloten van de
buitenwereld. Dat moment was een keerpunt in mijn leven want toen besefte ik dat er iets hoger is, iets dat niet te vatten
is in woorden, dat boven mijn verstand uitschiet. Vanaf dat moment voelde ik mij verbonden met God, wat bijzonder
merkwaardig was, want het was alsof ik plotseling een broer ontmoette die ik nooit had gekend. Het gevoel dat ik op dat
moment had kan ik niet beschrijven, want het was gewoonweg allesomvattend. Het was alsof iemand een toverspreuk over
mij uitsprak en heel mijn leven veranderde.
Dit zijn maar drie van de vele voorbeelden waaruit moet blijken hoe het komt dat ik in magie geloof. Eigenlijk is het
niet zomaar ‘magie’, maar meer bepaald de magie van hét geloof. Het is iets dat we niet begrijpen, waarom geloof zo’n
aantrekkingskracht kan uitoefenen op jonge mensen. Ik heb meer hoop dan ooit gevestigd op het christelijk geloof want als
je in de kerk van Loker binnenwandelt op een zaterdagavond, tref je er tientallen jongeren aan. Een figuur zoals Jezus of
Franciscus van Assisi spreken tieners aan en misschien nog belangrijker: ze geven hen hoop. Ik heb al zo vaak als animator
gehoord van de leden dat ze heel graag komen naar onze jongerenwerking omdat ze als gelovige jongeren zichzelf kunnen
zijn en dat ze niet bang hoeven zijn van afkeurende reacties. Zij beschouwen onze jongerenwerking als een oase in de
woestijn, waar ze even water kunnen putten op een vrijdag –of zaterdagavond om zo de week door te komen. En dat water
waar wij dan van drinken is een boodschap van hoop. Hoop die zij meedragen wanneer zij naar huis gaan na een activiteit,
of uitdragen in school naar hun klasgenoten. En wanneer zij zich door die hoop beter in hun vel voelen, hun toekomst
meer zien zitten en God hen begeleid door in hen te werken, dan ben ik als animator de meest gelukkige mens ter wereld.
Wat is dat magische geloof toch ongelooflijk!
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7. Loker - Afsluitende toespraak Huub Oosterhuis
1.
De mammon is in de bijbel van Mozes en Jezus, de god van de ongebreidelde economische expansie, van hebzucht,
concurrentie op leven en dood, winstbejag ten koste van de minstbedeelden. De mammon is de ‘god’, het ‘beginsel’, het
axioma van bijvoorbeeld de neoliberale vrije markt. Op die manier en in die mate rijk worden en die rijkdom voor jezelf
houden en niet inzetten voor de bevrijding en de emancipatie van de onderdrukten, voor opbouw van een rechtvaardige
samenleving, dat is mammondienst, dat is tegen de God die zegt: ‘Red hen die geen verweer hebben’.
Met de mammon wordt bedoeld: alles wat een mens bezit ten koste van de anderen. Met de mammon wordt niet
bedoeld: primaire leeftocht, het bezit van tafel en bed en kostwinning, van levensvoorzieningen voor je kinderen – al dat
elementaire waarvoor in heel de wereld de minstbedeelden nog altijd moeten vechten.
En als ze het al verworven hebben, dan alléén omdat ze ervoor gevochten hebben, in wat met een onmodieus woord
‘klassenstrijd’ genoemd wordt; het is ze nooit door de bezittende klasse zo maar gegéven, nergens ter wereld.
2.
Zoals alle profeten vóór hem, ziet Jezus van Nazaret de heersende bezitsverhoudingen, met alle uitbuitingspraktijken en
bonusculturen die daarbij horen als doodsverhoudingen: maatschappelijke, politieke constellaties waarin mensen geen
menswaardig leven hebben. En als hij oproept tot omkeer – bekering – zoals alle profeten voor hem, dan bedoelt hij ook:
breek met deze doodsverhoudingen en keer je leven om naar solidariteit, kies voor een politiek-economisch systeem
waarin de woorden over gerechtigheid volbracht kunnen worden, in politieke praktijk gebracht.
En niets anders heeft de Jezusbeweging nagestreefd, en uit haar begintijd kennen wij dat utopisch bericht: dat zij alles
deelden met elkaar en niemand was in nood of leed gebrek. Dat is dus ‘bekering’.
3.
Maar in alle kerkelijke theologie-en, in iedere catechismus, overal ter wereld, betekent dat woord ‘bekering’ al vele
eeuwen iets heel anders, en nauwelijks iemand denkt bij dat woord meer aan een keuze voor een andere, rechtvaardige
wereldorde. ‘Bekering’ is gaan betekenen dat je gaat geloven in Jezus die jouw ziel zal redden voor het hiernamaals, die
‘als enig zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost’ aldus de Heidelbergse catechismus
zondag 15.
De betekenisverschuiving van het woord ‘bekering-tot-de-armen-hier-op-aarde’ naar ‘bekering tot geloof in een
hiernamaals’, en de betekenisverschuiving van ‘Koninkrijk van God’ als een samenleving zonder onrecht naar een
spiritueel ‘koninkrijk’-in-Jezus waaraan mensen via ‘sacramenten’ deel krijgen: die ontwikkeling tekent de geschiedenis
van het christendom vanaf de vierde eeuw tot op vandaag.
4.
Emmanuel Levinas heeft deze spiritualiteit van naastenliefde en universele solidariteit in zijn essay ‘Jodendom een
godsdienst van volwassene’ als volgt geformuleerd: ‘In het feit dat de relatie tot het goddelijke via de relatie tot de
mensen verloopt en met de sociale rechtvaardigheid samenvalt, ligt de hele geest van de Joodse bijbel. Mozes
en de profeten bekommeren zich niet om de onsterfelijkheid van de ziel, maar om de arme, de weduwe, de wees
en de vreemdeling. De relatie tot de mens, waarin het contact met het goddelijke zich voltrekt, is niet een soort
geestelijke vriendschap, maar een vriendschap die zich uit, bewijst en voltooit in een rechtvaardige economie
waarvoor ieder mens ten volle verantwoordelijk is.’
…
5.
Toen begin jaren zestig van de 20e-eeuw in alle christelijke kerken nog heftig gedisputeerd
werd over de vraag of het opkomende ‘horizontalisme’, jarenlang ‘medemenselijkheid’
genoemd, even belangrijk was als de verticale relatie met God, kwam Levinas met deze
nog altijd opzienbarende woorden. Relatie met God? Alleen door je persoonlijk ten volle
verantwoordelijk te stellen voor een rechtvaardige economie.
Rechtvaardig betekent: gericht op de lotsverbetering van de armsten in de wereld.
Tegen de stroom van postmodern en neoliberaal ik-denken in, heeft Levinas ons geconfronteerd
met de radicaliteit van de bijbelse ethiek waarin niet ik het uitgangspunt ben maar de andere
mens, die mij aankijkt en een beroep op mij doet. Mensen, schrijft hij, zijn ‘uitverkoren
elkaar te dienen’.
Tot dit inzicht moeten alle christelijke kerken zich bekeren – dus allen die, door geboorte of toetreding, hoogstpersoonlijk
tot die kerken behoren. En allen die, losgeraakt van de kerken, of buitenkerkelijk geboren en getogen, het bijbelse
visioen van een ‘koninkrijk van God’ beleven als de diepste bron van hun geweten.
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de pastoor van Zeebrugge

- bij de prijs van de Liga voor de Mensenrechten -

goed zo: de Liga is hem niet vergeten,
de eerwaarde heer pastoor,
hij bezorgde de vluchteling onderdak en eten
de politici hadden daarnaar geen oor
die spraken van ‘do not feed’
en haalden met een vuilniskar
al hun have weg, al hun goed;
zelfs een socialist was in de war

De redactie
wenst u een zalig
kerstfeest en een
vredevol 2018!…

hij besefte niet meer de solidariteit
noch het gezegde: bemin uw naasten;
de politici deden het om strijd
en in zeven haasten
het kamp moest leeg, de povere
moest het ontgelden – we zullen zien
of men wel juist de stemmen telde
want allen maken een keuze
op de voorgeschreven dag:
nuchter en met mededogen
of met een medeplichtige lach
medemens, het ging om mensenrechten,
daarvoor is de pastoor beloond:
hij was een kleine man die bleef vechten
terwijl hij door de politiek werd weggehoond
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Geloof & leven verweven is de nieuwsbrief van Evangelie Levensnabij. Het is een driemaandelijks contactblad van
christenen die hun geloof verbinden met persoonlijke en maatschappelijke levensvragen, met een bijzondere
aandacht voor wie in de samenleving uitgesloten worden.
Ze voeden zich aan een Bijbelse spiritualiteit en kiezen voor een andere levensstijl. Ze opteren voor een
democratisch kerkmodel en voor samenwerking met mensen die werken aan een rechtvaardige wereld vanuit
een ander geloof of levensbeschouwing.
Evangelie Levensnabij is aangesloten bij Bezield Verband, een netwerk van personen en kerkgemeenschappen die
in Vlaanderen een eigentijdse lichtbaken van zingeving willen zijn.
www.bezieldverband.be
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