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1. REDACTIONEEL

2016. Het is me het jaartje wel. En we zijn pas halfweg. Zaventem-Maalbeek, stakingen allerhande, Brexit,
Trump,… Je zou er het hoofd bij verliezen.
Biedt ons geloof enig houvast? Is er een christendom in de maak dat
ons behouden loodst doorheen deze krankzinnige tijd? We willen niet
pretentieus klinken, maar dit blad biedt je een aantal artikels die een
kompas reiken om minstens het noorden niet te verliezen.
Een artikel over terrorisme van de hand van Jos Vranckx. Hij belicht een
factor waar tot nu toe nonchalant overheen wordt gekeken. Met de woorden
van Angela Merkel: “Ik vind het komisch dat men moslims verwijt hun
geloof ernstig te nemen, we hebben toch zelf alle mogelijkheden om voor
onze religie, in zover we erin geloven, uit te komen?”
Hier nauw bij aansluitend: de katholieke dialoogschool. Daniel Vanhoutte plaatst het katholiek onderwijs in een
breder – verhelderend – perspectief. Ook wordt duidelijk hoezeer het probleem van de identiteit van de katholieke
school verweven is met de crisis van de institutionele kerken. Daarna over het onderwerp een ervaringsbericht
van priester-leraar Pieter Delanoy.
Misschien heeft ons artikel over het pastorale eenheden daar ook wel mee te maken? Hoe gaan we plaatselijk om
met de doorgedreven schaalvergroting van de parochies? Is ze een goede oplossing voor de institutionele crisis of
vergroot ze alleen maar het probleem?
Uiteindelijk gaat het natuurlijk over het godsgeloof. Jan Offringa doet een moedige poging om het te verwoorden
op zo‘n manier dat het ook de postmoderne mens kan boeien. Met zijn theologie van de Geest brengt hij het
evangelie heel wat dichter bij onze tijd.
We wensen je voor de komende vakantie: verdieping en hernieuwd engagement!

KOKEN KOST GELD
Het is een goed teken dat naar aanleiding van het vorige nummer, het éérste van deze jaargang, enkele lezers
informeerden naar het abonnementsgeld voor dit jaar.
Met het ingesloten overschrijvingsformulier willen we je uitnodigen om dat in orde te brengen.
Ook dit jaar hanteren we €15 als richtprijs. Daarmee kunnen de onkosten van de vier Nieuwsbrieven die in
2016 in de bus vallen worden voldaan. Wat je eventueel méér bijdraagt komt dan de algemene middelen ten
goede waarmee we o.a. in het najaar opnieuw een publieksactiviteit willen organiseren. Meer daarover in het
septembernummer.
Dank je wel om jouw lidmaatschap nu te regelen.
Lezers die het financieel moeilijker hebben kunnen ons (bart.pieters@skynet.be) laten weten dat ze er prijs op
stellen de Nieuwsbrief te blijven ontvangen, maar niet in de mogelijkheid zijn om het abonnementsgeld over
te maken. Zij blijven de Nieuwsbrief gewoon verder ontvangen.
De redactie
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2. Religie niet het probleem maar de oplossing?

Alle mogelijke oorzaken van jihadisme, vooral de structurele, hebben we de voorbije weken de revue zien
passeren. Eén factor is onderbelicht gebleven, die van identiteit en zingeving in onze maatschappij. Feit is
dat alles wat naar religieuze motivatie zweemt, met toenemend wantrouwen wordt bekeken, weggehoond of
gemarginaliseerd. Dat arrogante secularisme dreigt de extreme tegenbewegingen nog meer wind in de zeilen
te geven. Spirituele vernieuwing kan misschien wél een uitweg bieden uit de vicieuze cirkel. Religie eerder als
oplossing dan als probleem?
“Je hoort het wel vaker: we moeten onze westerse waarden verdedigen nu de barbaren staan te bonzen op de
poorten”, stelde schrijver Jean-Paul Mulders in Knack. “Ik kijk dan naar The sky is the limit, naar Temptation
Island en naar Pink Ambition. Zijn dat de waarden waarvoor wij ons schrap moeten zetten: dat je glamour
& glitter moet najagen, en wie je lief is, mag verraden ? Ik schaam mij weleens als ik dat zie, tegenover de
barbaren die geloven in iets hogers.”
Hiermee raakt Mulders een gevoelige zenuw. Het is bijna een taboe, kritische vragen te stellen bij onze
zogenaamde ‘westerse waarden’ zoals die in de praktijk worden beleefd. Maar hij is niet alleen. Zo stelt de
Frans-Iraanse socioloog en jihad-expert Farhad Khosrokha dat de nieuwe generatie jihadi’s niet voortkomt
uit een reactie op sociale achteruitstelling of vernedering; het gaat vooral om ‘born again’-bekeerlingen,
uit fatsoenlijke families van wie de ouders niets in de gaten hadden. (1) “Ze zoeken naar identiteit in een
samenleving die ze zien als versplinterd en zonder waarden, waarin het zoeken naar amusement het enige
levensdoel lijkt.” Het jihadisme is volgens hem dus een symptoom van verstoringen en existentieel onbehagen
in onze eigen westerse samenleving.
De Brusselse leerkracht Bruno Derbaix, die ‘de toffe jongen’ Najim Laachraoui – de
zelfmoordterrorist - in zijn klas heeft zien veranderen, zit ook op die golflengte: 		
“Waarom is het in deze maatschappij zo moeilijk om over ideeën te praten? 		
Hoe hebben we een wereld laten ontstaan waarin zo weinig over godsdienst
wordt gepraat? Nu rouwen we, maar we zullen ook moeten nadenken. Onze scholen
en onze maatschappij moeten veranderen. Ik hoop met hart en ziel dat die verandering
meer dialoog zal opleveren, meer ruimte voor het verschil, meer opvoeding.” (2)
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Idealisme
In onze geseculariseerde samenleving kunnen we ons niet meer
voorstellen waarom jongeren, ook autochtone, in de ban kunnen
komen van een religieus ideaal – hoe pervers ook - en daar hun leven
voor over hebben. Nochtans is het maar een paar generaties geleden
dat Vlaanderen ‘zijn zonen uitzond’: idealistische jonge mannen die
bij duizenden naar de meest afgelegen gebieden trokken om daar “het
evangelie te verkondigen”. Zoals pater Damiaan of pater Pieter Jan
De Smet bij Noord-Amerikaanse indianenstammen. Moedige meisjes
konden terecht bij een avontuurlijke, missionaire congregatie als de
zusters van De Jacht. Er was ook nog een ander type radicalisme:
intreden in een slotklooster voor een gestreng leven van gebed en
contemplatie, zoals bij de trappisten, de karmelietessen enzovoort.
Die tijd is voorbij, maar het ‘verlangen naar het absolute’ en ‘het heimwee naar het heilige’, waarover de Britse
filosoof Roger Scruton onlangs een boek schreef, sluimert verder in onze cultuur en komt in diverse vormen
boven water. Het is bekend dat godsdienst het beste in de mens naar boven kan brengen maar ook het slechtste,
en dat zien we vandaag voor onze ogen gebeuren. Chassez le surnaturel, il revient au galop.
Secularisme
Met de secularisatie die vooral sinds de jaren 1960 is doorgebroken, is niets mis: de scheiding van kerk en staat
liet ruimte voor levensbeschouwelijk pluralisme. Maar anders wordt het wanneer secularisatie ontspoort in
secularisme als een dominante ideologie, zich beroepend op de waarden van de verlichting en het rationalisme
van de wetenschap.
Filosofen als Johan Braekman, Maarten Baudry en de alomtegenwoordige Etienne Vermeersch, om van een hele
reeks Vlaamse fictieschrijvers en mediafiguren nog te zwijgen, laten geen gelegenheid voorbijgaan om religie
als zodanig weg te zetten als onzin, en krijgen daarvoor een groot forum. De afkeer tegenover het islamisme
is bovendien een dankbaar argument om alle godsdiensten over dezelfde kam te scheren als irrationeel en
achterhaald. Het spitante weerwerk van de Leuvense rector Rik Torfs kan hier nauwelijks tegenop.
“Daar zit de crisis bij de middenklasse: ze hebben hun eigen godsdienst dood verklaard en zijn verrezen als
zombie-katholieken die de islam als zondebok beschouwen voor hun eigen existentiële angst.” Dat zegt de Franse
auteur Emmanuel Todd, auteur van “Wie is Charlie? Xenofobie en de nieuwe middenklasse” (DM 7/10/15).
Een snelle blik op blogs en forumdiscussies in de sociale media volstaat om vast te stellen dat de haat tegenover
al wat religie is, talloze ‘missionarissen’ heeft in Vlaanderen en dat het fanatisme griezelige proporties
aanneemt. Systematisch wordt gefocust op de donkere bladzijden in een geschiedenis van 2000 jaar en worden
de christelijke wortels van onze beschaving onder de mat geschoven.
Alsof de verlichting als bij toverslag begonnen is in de 18de eeuw, of met de Franse Revolutie. De terreur
van de Revolutie zelf en van Napoleon worden als neveneffect gezien, net als de moorddadige atheïstische
ideologieën van de 20ste eeuw. Gemakshalve vergeet men ook dat grondleggers van de verlichtingsfilosofie
allesbehalve atheïst waren. Om van wetenschappers, zoals Albert Einstein, nog te zwijgen.
Dat discours is zeker één van de redenen waarom het praktische atheïsme – vooral in de vorm van onverschilligheid
- zowat de maatschappelijke mainstream is geworden. Volgens het sociologisch onderzoek ‘God in Nederland’
zelfs bij een groot aantal christenen zelf, vooral katholieken.
Natuurlijk kan niemand het bestaan van God of het leven na de dood bewijzen. Maar het omgekeerde ook
niet. Men probeert nu alle ‘hogere waarden’ zoals empathie en liefde te verklaren vanuit evolutionaire of
neurobiologische mechanismen. Maar dat is hetzelfde als de geur van de roos proberen te vangen in een
chemische formule.
“Wetenschap neemt dingen uit elkaar om te zien hoe ze werken. Religie brengt dingen samen om te zien wat
ze bedoelen” (Lord Jonathan Henry Sacks).
Ondanks al de boeken over neurologie van de jongste jaren - “wij zijn ons brein” - kennen we nog maar een
fractie van de werking ervan, waarschuwde de Vlaamse neurowetenschapper Damiaan Denys onlangs nog.
Hetzelfde geldt voor de fysica van de elementaire deeltjes en de kosmologie.
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Sommigen vergelijken de toename van onze wetenschappelijke kennis met het opblazen van een ballon: de
ballon wordt groter maar tegelijk ook de buitenkant, de oppervlakte van het niet weten. Elke ontdekking roept
nieuwe vragen op. Het leven en de natuur blijven nog grotendeels een mysterie, een bron van verwondering en
ontzag voor wie dat wil zien.
Het secularisme is trouwens vooral een typisch West-Europees verschijnsel en wordt door een groot deel van
de wereldbevolking gewoon niet begrepen. Niemand kan ontkennen dat godsdienst voor miljoenen mensen een
bron is van kracht en troost. Niet minder dan 84% van de mensheid is verbonden met een of andere vorm van
religie en lijkt niet van plan daar afstand van te nemen. Wel integendeel. Zo zou het christendom in China een
spectaculaire groei kennen (5% per jaar) met naar schatting over de 100 miljoen gelovigen, bijna zoveel als in
de VS.
De pijn van de moderniteit
De tijd van de ‘grote verhalen’ die zin konden geven aan het lijden is voorbij, maar dit geldt evenzeer voor het
grote verhaal van de vooruitgang, de rationaliteit en de maakbaarheid. Filosoof Ivan Illich noemde dit ‘de pijn
van de moderniteit’. De hemel op aarde die de moderniteit beloofde, is geen werkelijkheid geworden. Lijden is
zonder de religieuze verhalen veel moeilijker te verdragen en niet op te lossen met betere gezondheidszorg. Het
is niet toevallig dat sinds vorig jaar meer mensen werk-onbekwaam zijn vanwege psychische dan van fysieke
klachten,
Vertrouwen is de smeerolie van de samenleving, onmisbaar in menselijke relaties, ook voor politiek en economie.
Maar waar moeten we dat vertrouwen vandaan halen? Moeten we nog meer pillen gaan slikken tegen stress,
angst en paranoia? Of, zoals Duitse wetenschappers voorstellen, misschien verlossing zoeken in het hormoon
oxycitine, verkocht als Liquid Trust? Dat hormoon is van nature bedoeld om bevallingen ontspannen te laten
verlopen maar kan ook het levensvertrouwen en de menselijke relaties een boost geven.
Helaas, symptomatische behandelingen, van welke aard ook - ook psychotherapeutische - volstaan niet tegen
angst, wantrouwen en onzekerheid. Ook omdat er onverwachte neveneffecten kunnen opduiken en hevige
tegenreactie zodra de behandeling stopt.
“Religie is overal”
Volgens de Nederlandse religiewetenschapper Ernst van den Heuvel hebben we een ‘blinde vlek’ voor het feit
dat godsdienst zich, ondanks de schijn van het tegendeel, opnieuw krachtig manifesteert in de samenleving –
willens nillens ook vanwege de confrontatie met de islam. (3)
“De wereld wordt steeds religieuzer. Dan kun je niet volhouden dat godsdienst er niet meer toe doet, omdat
wij ons er in de jaren zestig zo fijn van bevrijdden.”
Secularisatie betekent niet het einde van religie, misschien wel van de religie zoals we die kenden. De
institutionele kerken verzwakken en in de plaats neemt de diversiteit alleen maar toe.
“Als het verbindende midden zijn kracht verliest, bloeit er aan de randen van alles op.”
Mensen sprokkelen hun zingeving zelf bij elkaar, al dan niet geïnspireerd door verschillende westerse en nietwesterse religieuze tradities. “Religie is overal”, stelt van den Hemel, die dus niet alleen verwijst naar het groeiend
aantal moslims maar ook naar de vele nieuwe vormen van kerk-zijn die de laatste jaren als paddenstoelen uit de
grond schieten en - vaak vergeten - het groeiende aantal migrantenkerken.
Meer dan drie miljoen Nederlanders keken op Goede Vrijdag urenlang naar The Passion, een liveshow waarin
het lijdensverhaal van Jezus werd uitgebeeld. “Het enige antwoord op terreur
is liefde” klonk het daar, terwijl op de achtergrond beelden van de rouw om
de doden in Brussel werden getoond. “Of je nu gelovig of ongelovig bent,
het draait hier om hoop, geloof, liefde en vergeving.” Nederland kende in
die dagen ook een recordaantal uitvoeringen van de Mattheüspassie. In
Vlaanderen was er de opmerkelijke respons voor het Klara-festival ‘Erbarme
dich’, rond waarden als barmhartigheid, mededogen en inkeer.
We zouden het fenomeen religie vandaag dus met andere ogen kunnen
proberen te zien: spirituele vernieuwing – binnen en buiten de kerken - als
een weg om onze samenleving op een dieper niveau te helen, de innerlijke
veerkracht te vergroten en antwoorden te vinden op de grote uitdagingen van deze tijd, zoals ook de Duitse
filosoof Peter Sloterijk bepleit in zijn nieuw boek.
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Islam als oplossing
In plaats van religies en waardenbeleving in een contraproductieve dwangbuis van neutraliteit en laïcisme te
wringen, zoals de ‘nieuwkomersverklaring’ wil doen, lijkt het zinvoller om ze positief te waarderen: positief
pluralisme, zoals wijlen Steve Stevaert (sp.a) dat destijds probeerde te promoten. Binnen zo’n kader kunnen
we de islam zien als een oplossing eerder dan als een probleem, zoals Salah Echalloui, voorzitter van de
Belgische moslimexecutieve, verklaarde in een reactie op de aanslagen. Voorwaarde is natuurlijk dat er voor
al wat zweemt naar jihadistische ideologie geen ruimte kan zijn. Het is te hopen dat de Vlaamse en Franstalige
moslimgemeenschappen elkaar vinden in het kader van de Executieve en gezamenlijk naar buiten komen voor
een vreedzame geloofsbeleving, waarbij de jihad-hoofdstukken van Koran spiritueel, symbolisch en allegorisch
worden geïnterpreteerd. Alleen vanuit dergelijke spirituele verankering – niet hetzelfde als europeanisering kan de voedingsbodem van islamofobie aangepakt worden.
Polarisering en sektarisme – ook in seculiere vormen – zijn een weg die ons verder de dieperik in duwt. In
plaats van het idee van een ‘botsing der beschavingen’ moeten we opteren voor ontmoeting en begrip, zoeken
wat verbindt over de levensbeschouwelijke grenzen heen. Wraak en wrok zijn een straatje zonder eind, zeker
voor christenen. (4)
Op dat gebied kan een getuigenis van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, vorig jaar bij de uitreiking van
een eredoctoraat in Bern, tot bezinning stemmen. “Angst is altijd een slechte raadgever, zowel persoonlijk als
voor de gemeenschap”, antwoordde ze op een vraag over de angst voor de islamisering van Europa. “Ik vind
het komisch dat men moslims verwijt hun geloof ernstig te nemen, we hebben toch zelf alle mogelijkheden
om voor onze religie, in zover we erin geloven, uit te komen? Waarom hebben we dan niet de moed om te
zeggen dat we christen zijn? De moed om in dialoog te treden? Om opnieuw een kerkdienst bij te wonen, een
beetje bijbelvast te zijn of enige kennis van de eigen traditie te hebben, bijvoorbeeld over de betekenis van
Pinksteren? Want daarmee is het in ons christelijke Avondland niet zo best gesteld.”
Het zou niet slecht zijn om onze culturele ‘zelfhaat’, ook in verband met ons eigen christendom, ter discussie
te stellen. We zouden alvast kunnen beginnen met een beetje te twijfelen aan ons eigen, grote gelijk.
(1) Radicalisation, Farhad Khosrokhavar, 12/2014.
(2) Najim Laachraoui, mijn leerling. De Standaard, 29/3/2016
(3) De Groene Amsterdammer, 22/3/2016
(4) “Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden”. (Mat. 5:9), “Neem geen wraak geliefde
broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik
zal vergelden.” (Rom. 12:19)

(Dit artikel van Jos Vranckx verscheen op 4 april 2016 op www.dewereldmorgen.be en werd met toestemming
van de auteur overgenomen)
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3. Katholiek onderwijs in de branding

1. Daniel Vanhoutte
Terugblik: vanwaar komen wij?
Eeuwenlang was het onderwijs in handen van de kerk. Scholen waren
van in de middeleeuwen hoofdzakelijk het initiatief van bisdommen,
abdijen, kloosterorden en congregaties. Tot in de jaren tachtig van de
vorige eeuw werden ze ook nog effectief bestuurd door priesters, paters,
broeders en zusters. Maar vanaf de negentiende eeuw zijn ook de moderne natiestaten met de uitbouw van een eigen scholennet begonnen
dat onder invloed van de liberale burgerij op de ideeën van de Verlichting werd gefundeerd. Dat gaf aanleiding tot een langdurige en zeer
scherpe schoolstrijd, die in ons land uiteindelijk werd beslecht met het
schoolpact van 1968 en de schoolpactwet van 1969.
Van dan af werden er ook grote inspanningen gedaan om het onderwijs te democratiseren. Er kwamen niet
alleen overal scholen bij - in Vlaanderen netjes opgedeeld in netten - maar ook de bestaande scholen begonnen
uit hun voegen te barsten en moesten verhuizen, hun tuinen en boomgaarden volbouwen en filialen oprichten
in de nieuwe voorsteden en woonwijken. Dit bracht mee dat scholen soms sneller dan ze zelf wilden in een
groeiproces werden meegesleurd dat niet alleen van kwantitatieve aard was maar dat ook een publiek van een
andere aard en van een andere mentaliteit in de scholen bracht.
Het was de overheid die aan de democratisering van het onderwijs sterke impulsen had gegeven vanuit een
sterk geloof in het onderwijs als vormingsmiddel tot democratisch burgerschap en als hefboom voor de vooruitgang naar een welvarender samenleving. Al heel vlug werd ook duidelijk dat de democratisering van het
onderwijs niet alleen de scholen uit hun voegen deed barsten maar dat ook het onderwijssysteem zelf niet meer
aangepast was aan het nieuwe publiek en aan de versnelde maatschappelijke ontwikkelingen. De roep om
hervormingen en vernieuwingen klonk steeds luider, niet het minst in het kamp van de pedagogen, die aan de
zijlijn stonden te trappelen om inspraak te krijgen in het beleid, dat tot dan toe vooral een levensbeschouwelijke
twistappel tussen kerk en politiek was gebleven.
Het resultaat van deze beweging was het Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO), de eerste grote onderwijshervorming in Vlaanderen waarin de academische onderwijskundigen een grote inbreng hadden. De politieke
overheid besliste al heel vlug het V.S.O. te veralgemenen in het toenmalige rijksonderwijs, mede omdat men
hoopte hiermee “de grote sprong voorwaarts” te maken en het katholiek onderwijs de loef af te steken. Het is
tekenend dat het katholiek onderwijs zich alleen maar schoorvoetend en uiterst behoedzaam op het VSO-pad
begaf. Het was duidelijk voelbaar dat de top van het katholiek onderwijs het VSO niet vertrouwde maar anderzijds de boot niet wilde missen want het VSO genoot van niet te versmaden voordelen inzake personeelsomkadering, extra lesuren en wat men toen “pedagogisch comfort” noemde.
Geleidelijke vervreemding
Er is meer aan de hand: er was niet alleen de hervormingsdrift van de opeenvolgende ministers van onderwijs,
er zijn ook een aantal maatschappelijke trends in het onderwijs binnengedrongen. We denken o.a. aan professionalisering, juridisering en bureaucratisering. Het zijn die fenomenen die vandaag de dag het werkklimaat in
onze scholen bepalen. Het onderwijs volgt daarmee de evolutie van de samenleving. Tezelfdertijd is het katholiek onderwijs geleidelijk aan beginnen vervreemden van zijn levensbeschouwelijke grondslag en is het ook
meer en meer in de ban gekomen van een onderwijsconcept dat getekend is door het filosofisch en pedagogisch
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positivisme van de moderniteit, wat betekent dat het onderwijs zich heeft ingebed in het Verlichtingsideaal van
de maakbaarheid van mens en samenleving en van een blind geloof in permanente en lineaire vooruitgang.
Mede daardoor is het accent ook verlegd van “vorming” naar “opleiding” en heeft het begrip “humaniora”
een archaïsche bijklank gekregen. Het onderwijs moet vooral “nuttige kennis” bijbrengen in functie van het
vigerende maatschappelijk bestel met zijn predominantie van economie en technologie.
Dat heeft het onderwijs in een heel ander perspectief gebracht. Het humanioraconcept van persoonlijkheidsvorming vervaagt en de leerinhouden worden in eerste instantie getaxeerd op hun nuttigheid in de voorbereiding op hoger onderwijs, het beroepsleven en de arbeidsmarkt. In dergelijk bestel is de persoonlijkheid en de
levensbeschouwelijke achtergrond van de leraar niet meer relevant. Het schoolse leren is gefragmenteerd in
een veelheid van losstaande vakken, die niet meer verwijzen naar een gemeenschappelijke centrale doelstelling. Leraren zijn vakspecialisten die met hun collega’s van andere vakken niet veel affiniteit meer hebben.
Het besef van samen te werken aan een gemeenschappelijk pedagogisch project is soms heel ver te zoeken.
Zelfs in katholieke scholen is er maar heel weinig convergentie meer naar een levensbeschouwelijke grondslag, laat staan naar een kerkelijke binding.
Economisme als pseudoreligie
In West-Europa leven we intussen in een politieke, maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke context die sterk getekend is door de ideeën en de idealen van de Verlichting. Deze had de ambitie om definitief
af te rekenen met god en godsdienst. Als kind van de Verlichting is de moderne democratie in wezen en
oorsprong een atheïstische staatsvorm. Het ideaal van de moderne politiek is de neutrale gelaïciseerde staat
waarvan de Franse republiek zich op het internationale forum als baanbreker en voorganger promoot. In diverse landen worden pogingen ondernomen om de invloed van de godsdiensten aan banden te leggen door ze
terug te dringen naar de privésfeer. De politiek wil dat het publieke domein op levensbeschouwelijk vlak door
strikte neutraliteit gekenmerkt zou zijn in naam van een pluralisme dat de principiële en wettelijke vrijheid en
gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen proclameert.
Door de verwerping van de religieus-metafysische grondslag van de cultuur heeft de moderne samenleving
een omslag gemaakt naar een radicaal antropocentrisme dat stapsgewijze is geëvolueerd naar een uitgesproken liberaal individualisme. In de liberale filosofie wordt de emancipatie van het individu stelselmatig geprezen als de bekroning van een langdurig historisch proces van strijd en verzet tegen vorstelijk en kerkelijk
absolutisme en tegen alle andere vormen van paternalistische bevoogding. Het credo van het liberalisme belijdt het grondrecht van het individu om zijn leven in te richten en uit te bouwen op basis van vrije keuzen met
inachtneming van hetzelfde recht voor alle anderen.
Het loslaten van de metafysische grondslagen van cultuur en samenleving
heeft geleid tot een maatschappijmodel dat gedomineerd wordt door de binnenwereldse waarden van welvaart, consumptie, vrijheid en autonome zelfontplooiing. In de praktijk heeft dit ons gebracht tot een samenleving waarin
economische prioriteiten de hele levenssfeer doordringen. Hiervoor is meer
recent het begrip “economisme” ontwikkeld.
Het economisme is gebaseerd op een economie van neokapitalistische signatuur die zich realiseert via multinationale concerns, hoogtechnologische
productiemethoden, uitgekiende distributienetwerken, intensieve kapitaalmarkten en wereldomvattende communicatiesystemen. Na de implosie van
het communisme is dit kapitalisme een triomfantelijke verovering van heel
onze planeet aan het organiseren alsof dit het ultieme model is dat alle menselijke behoeften zal bevredigen. Daarmee heeft het economisme de mythische
allure van een pseudoreligie verworven. Het stelt zich op als een geseculari8

seerde poging om een nieuw aards paradijs tot stand te brengen. Na de implosie van het communisme en de
levensbeschouwelijke secularisatie is de westerse cultuur quasi volledig in de ban van het economisme beland
alsof dit inderdaad het enig denkbare alternatief is.
Dat van hieruit ook een enorme druk op het onderwijs komt te liggen is zo goed als vanzelfsprekend. Dat het
katholiek onderwijs daarmee in zijn specifieke identiteit bedreigd wordt, is al even begrijpelijk. Het katholiek
onderwijs staat dus voor de enorme uitdaging om een creatief antwoord te vinden op de dreiging van totale
laïcisering.
Het antwoord: de katholieke dialoogschool
Wat het concept van de katholieke dialoogschool inhoudt, wordt helder verwoord door prof. Didier Pollefeyt.
We brengen een paar citaten uit zijn artikel in De Standaard van 8 mei 2016.

“Het monologale katholieke antwoord van weleer (de katholieke school van, voor en door katholieken) bestaat
niet meer, werkt niet meer en is ook niet wenselijk: de katholieke scholen zijn de facto reeds scholen waarin de
dialoog rond diversiteit plaatsvindt en een terugkeer naar zieltjeswinnerij zou nog veel meer maatschappelijk
protest uitlokken dan de actuele controverse rond de ‘dialoog”.
“De grondidee van de katholieke dialoogschool bestaat erin dat door het levensbeschouwelijke en religieuze
verschil ter sprake te brengen ook de vraag naar de eigen (katholieke) identiteit scherper naar voren treedt en
ook opnieuw aan de orde kan, mag en moet komen”.
“De katholieke dialoogschool is een verbindend project voor de toekomst van onze samenleving, gedreven
vanuit het christelijk verhaal, waarin niemand zich hoeft te verstoppen in neutraliteit en waarin elkeen zichzelf
mag zijn - zolang en alleen maar voor zover dit gepaard gaat met respect voor de andere, en vanuit christelijk
perspectief, in naam van een werkelijkheid die altijd groter is dan onszelf”.
Het concept van de dialoogschool heeft intussen een vinnig debat ontketend, ook in de eigen kring van katholieke kerk en onderwijs. Ook daaruit plukken we enkele citaten.
“Het is jammer dat de katholieke dialoogschool vanuit eigen kringen tegenwind krijgt. Zo ook van een aantal
godsdienstleerkrachten die nog steeds niet (willen) verstaan dat godsdienstonderricht al lang geen catechese
meer is. Zij gaan voorbij aan de feitelijke realiteit in de klas en aan het doel van het vak zoals dat verwoord
wordt in de visietekst bij de leerplannen” (Hein Van Renterghem).
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“Het katholiek onderwijs is zijn identiteit kwijtgeraakt. Ondanks zijn vele kwaliteiten blijft het met een dik
tekort zitten op het vlak van authenticiteit. Waar vroeger de katholieke boodschap verweven was in verschillende vakken en de hele schoolcultuur, is ze nu naast een occasionele bezinning vaak teruggedrongen tot het vak
Godsdienst” (Bart Giedts).
“De Morgen maakte een foutje door systematisch dialoogschool te schrijven in plaats van katholieke dialoogschool. Dat adjectief is cruciaal om het concept te begrijpen: het blijft katholiek onderwijs, vanuit een gelovige
identiteit aangeboden, maar met openheid ten aanzien van andere overtuigingen. Het is juist door zelf een identiteit te hebben, dat men de dialoog kan aangaan met anderen” (Luk Vanmaercke).
“De katholieke school die moslims weert, kan geen katholieke school zijn. Maar als katholieke school moet zij
de katholieke godsdienst verkondigen, ook aan moslims. Waarom zou het katholieke onderwijs in godsnaam de
eigen godsdienst niet meer moeten uitdragen? Religiositeit is taboe geworden, er wordt niet meer over gesproken, we stoppen het weg. Moslims komen er gewoon voor uit, dat moeten we als christen ook doen” (Gerard
Bodifée).
“Het verschil tussen de aanpak van het vak godsdienst in een katholieke dialoogschool en een neutraal vak levensbeschouwing is als het verschil tussen een museumgids en een koptelefoon. Willen we in onze scholen de
gidsen die met smaak over onze traditie spreken vervangen door koptelefoons met zakelijke, neutrale uitleg en
wordt de museumcatalogus cursusstof?”
(Didier Pollefeyt).
“Ik ben op zich zeker niet tegen het feit dat er in het katholiek onderwijs meer ruimte gecreëerd wordt voor de
islam. Ik vind het een positieve evolutie om aan een significante groep het signaal te geven dat ze welkom zijn en
ik denk ook dat het een authentieke bekommernis is bij de top van het katholiek onderwijs. Maar waarschijnlijk
is het ook een strategisch spel waarbij het katholiek onderwijs zijn marktaandeel wil versterken. Zelf ben ik een
grote pleitbezorger van de invoering van het vak LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie), waarin religie
en levensbeschouwing op neutrale wijze onderwezen worden”
(Patrick Loobuyck).
“Uiteindelijk evolueren we dan misschien toch naar de ‘gemeenschapsschool’ van Wilfried Martens en van het
‘wonderbureau’ van de CVP-jongeren” (Etienne Vermeersch).
De katholieke school in de branding
Binnen de context van de hedendaagse westerse samenlevingen kan het katholiek onderwijs zich alleen maar blijven beroepen op structurele en inhoudelijke vrijheid in zoverre het zich van andere netten onderscheidt door een
eigen en herkenbare pedagogie, die men meer courant “het opvoedingsproject” noemt. Het opvoedingsproject is
de achillespees van de katholieke school want als dit project in de dagelijkse praktijk niet functioneert is het katholiek onderwijs “een reus op lemen voeten” en is er geen behoefte meer aan een afzonderlijk net. Netvervaging
is voor sommige politici trouwens een teken dat de tijd rijp is voor fusie van de onderwijsnetten. Hierbij worden
natuurlijk ook budgettaire overwegingen op tafel gelegd.
Volgens sommigen is de identiteitsvervaging van de katholieke school in eerste instantie niet de schuld van
politieke belagers maar wel van de eigen achterban. De katholieken hebben zelf hun identiteit ondergraven
omdat ze niet bereid en ook niet in staat zijn geweest hun scholennet op eigen kracht in stand te houden. Vooral
om financiële redenen heeft het katholiek onderwijs zich noodgedwongen moeten plooien naar de eisen van de
staat i.v.m. schoolorganisatie, leerinhouden en maatschappelijke doelstellingen. Het katholiek onderwijs heeft
daarmee veel van zijn oorspronkelijke vrijheid moeten inleveren. Het katholiek onderwijs heeft bijvoorbeeld
geen eigen eindtermen. De verregaande “verstaatsing” van het katholiek onderwijs is een niet te onderschatten
bedreiging voor de katholieke identiteit.
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Sommigen hebben het verlies van de katholieke identiteit als volgt omschreven: “op katholieke scholen wordt
het christelijk geloof niet meer doorgegeven, is het geloof vervreemd van zijn intellectuele basis en heeft het
godsdienstonderwijs de goddelijke openbaring vervangen door de menselijke ervaring”. Er moet natuurlijk ook
gewezen worden op een algemeen maatschappelijk proces van secularisatie dat ook het publiek van het katholiek onderwijs niet onberoerd heeft gelaten. Het is gewoon een zakelijk gegeven dat nog maar een heel klein
percentage van ouders, leerkrachten en directies kerkelijk pratikerend is gebleven. Wat is dan nog de specifieke
betekenis van het adjectief “katholiek”?
Om de eigenheid van het katholiek onderwijs te redden of te herstellen wordt vaak het begrip “herbronning”
gebruikt maar dat begrip is in de hedendaagse context verre van éénduidig. Op zichzelf suggereert het woord
de wenselijkheid of de noodzaak van een terugkeer naar de bron. Maar terugkeer naar de bron hoeft helemaal
niet te betekenen dat men moet teruggrijpen naar vroegere formuleringen, voorstellingen en interpretaties.
Herbronning moet op de allereerste plaats een “terugkeer naar de essentie” zijn. Misschien moeten we juist
daarom niet teruggrijpen naar vroegere concepten maar eerder werk maken van het overboord gooien van
historische ballast. De volgende vraag is natuurlijk welke criteria we hebben om de ballast van de essentie te
onderscheiden.
Om dat te realiseren is er volgens sommigen nood aan “een moedige leiding”. Maar ook het woord “moedig”
is niet éénduidig. Vaak wordt gesuggereerd dat “moedig” een conservatieve invulling zou moeten krijgen,
namelijk de moed om te herstellen wat (zogezegd) verloren is, meer concreet dus een terugkeer naar de (zogenaamde) zuivere leer. In tijden van verwarring en polarisatie kan het inderdaad een flinke dosis moed vragen
om dergelijke keuze te doen. Anderzijds zou “moedig” ook kunnen betekenen “de moed om het anders te
doen”, waarbij “anders” moet begrepen worden als creatief, vernieuwend en inspelend op de specifieke vragen
en noden van déze tijd. Dat is afstand nemen van gedateerde geloofsvoorstellingen uit een voorbije tijd. Maar
ook dat is opnieuw een kwestie van onderscheid tussen substantiële inhoud en tijdsgebonden verpakking.
Binnen dergelijke context hebben katholieke scholen het natuurlijk niet gemakkelijk om te expliciteren wat
ze bedoelen met “een opvoedingsproject dat op de persoon van Jezus Christus is gegrondvest”. Precies op dat
punt wordt immers duidelijk hoezeer het probleem van de identiteit van de katholieke school verweven is met
de crisis van de institutionele kerken. Hoe we het ook draaien of keren, de westerse mens leeft vandaag de dag
in een geseculariseerde cultuur waarin van langsom minder ruimte is voor religieuze zingeving. Het kernprobleem is dus niet de identiteit van de katholieke school maar de continuïteit van het katholieke geloof. En dat
is een ander paar mouwen.
Daniel Vanhoutte (Torhout)
mei 2016

2. Pieter Delanoy
De katholieke dialoogschool stelt terecht de identiteit van ons katholiek onderwijs in vraag. Dat dit gebeurt kan
alleen maar toegejuicht worden want elk theoretisch model dat op ons schoolgebeuren gelegd wordt, zorgt voor
een noodzakelijke reflectie. Hoe zijn we bezig? Wat is onze katholieke identiteit? Hoe proberen we op vandaag
het katholieke of christelijke opvoedingsperspectief in de praktijk te brengen? De uitdaging om te evolueren
naar een katholieke dialoogschool kan daar alleen maar bij helpen. Alhoewel, is het wel een evolueren? Of is
het eerder in woorden gieten van hoe we eigenlijk al bezig zijn?
Zelf geef ik les aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Een grote school die een lange katholieke traditie
kent. De school heeft een geschiedenis van heel diverse priester-leerkrachten, een sterk team van leken-godsdienstleerkrachten en tot op vandaag een stevig uitgewerkte pastorale aanpak, zowel bij de leerlingen als bij de
collega’s. Hoezeer onze school teert op die heel sterke (katholieke) traditie, de ‘katholieke vanzelfsprekendheid’ is er niet meer. De leerlingen die we krijgen zijn al lang geen praktiserende christenen meer en komen ook
niet uit zo’n nesten. Dat hun ouders christelijke en humane waarden trachten door te geven, is een feit, maar
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de katholieke leerlingen en de daarmee gepaard gaande ‘geloofsoverdracht’ van weleer zijn er niet meer. In de
plaats is wel degelijk het concept ‘dialoog’ gekomen.
Jammer genoeg wordt in de discussie al te veel gefocust op de moslimjongeren. Als je goed luistert, dan klinkt
het bijna alsof we onze eigen identiteit (die we eeuwenlang opgebouwd hebben) plots moeten opgeven omdat
er ‘andere gezindten’ binnenkomen. Dit is een negatieve benadering...
Veeleer leert de praktijk dat er heel wat uitdagingen liggen in de nieuwe situatie.
Het gegeven van de christelijke inspiratie is onze leerlingen vaak onbekend. Niettegenstaande ze meestal
twaalf jaar godsdienstlessen volgen, is er een grote kloof tussen ‘kennis’ en ‘beleving’. De christelijke inspiratie wordt namelijk niet zozeer in de vorm van pure kennis doorgegeven, maar moet gevoeld en beleefd worden,
liefst binnen de veilige ruimte van vrienden en ‘jezelf kunnen zijn’. Ik heb het geluk om al enkele jaren op weg
te mogen gaan met leerlingen van het derde en het vierde middelbaar - rasechte pubers die zich afzetten tegen
alles - en gaande die weg heb ik geleerd wat de kracht van die ‘dialoog’ kan zijn. Telkens opnieuw probeer ik
naar hun verhaal te luisteren, maar tegelijk ook mijn ‘christelijke’ verhaal binnen te brengen. Zo daagde ik hen
tijdens de vasten uit om vóór de eerste schoolbel eenmaal per week samen met mij eucharistie te vieren - in
hun taal en op hun ‘niveau’, maar zeker wel authentiek en doorleefd. Telkens daagden een veertigtal leerlingen
- meestal andere – op om mee te vieren. Ik ga met leerlingen een aantal keer per schooljaar een nacht naar de
abdij van Westvleteren of een weekend naar de abdij van Orval. Tussen alle speelsheden en ‘kampmomenten’
door, krijg je dan de kans om jongeren binnen te brengen in een wereld die ze niet kennen en met hen in gesprek te gaan. Ze hebben vaak een eigen taal om hun aanvoelen, ‘geloof’, tasten en vragen, ... in uit te drukken,
maar één ding is zeker: van de eerste tot de laatste staan ze open voor zingeving en geloof. Voor mij is het
heerlijk om te merken dat ze soms met diepere vragen zitten dan wij onszelf af en toe stellen, maar wat vooral
uitdagend en deugddoend is, is om samen in gesprek te gaan en mijn antwoorden of inspiratie te vertalen naar
hun wereld. Soms - af en toe - blijft er wat van plakken en gaan ze mee in wat ik doe of vertel en meestal - bijna
altijd - gaan ze ermee aan de slag, door het in vraag te stellen of anders te zien of in hun woorden te gieten of
gewoon te boetseren tot iets waar ze wel mee uit de voeten kunnen. Dat is dialoog...
In het college houden we maandelijkse bezinningsmomenten, start de dag altijd met een bezinningstekst, zijn
er bezinningsdagen en zelfs nog één keer per jaar eucharistieviering voor alle jaren. Maar de kracht van ons
katholieke opvoedingsproject is toch vooral voelbaar in de manier waarop alle leerkrachten - vanuit hun eigen
kunnen en zijn - zich dag in dag uit inzetten voor leerlingen en misschien het meest in de uitdagende vormen
van ‘aan pastoraal doen’: er-zijn voor de leerlingen en leerkrachten, pogen om de beleving van ons geloof op
een ‘vernieuwende manier’ te ‘vermunten’ in verhalen en liturgie en heel schoorvoetend, maar authentiek in
dialoog te gaan met allen die deel uitmaken van onze ‘schoolgemeenschap’. Als priester voel ik mij bij deze
vorm van kerk-zijn, van gelovig bezig zijn wonderwel goed... Dit is wat men noemt ‘katholieke dialoogschool’
en wat mij betreft, mag het zeker zo zijn en blijven.
Pieter Delanoy (Brugge)
Eind mei 2016

Witte Donderdag op school- hoe 2000 jaar lang
al breken van brood en het delen van de beker
een hoopvol teken is tegen angst en verdriet in.
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(lees verder op blz. 17)

Partenia
Hier komt een laatste bijdrage uit “De vrijheid van Christus”, het eerste hoofdstuk van “Ils m’ont donné tant de
bonheur” (Ze hebben me zo gelukkig gemaakt), verschenen in 1986 – precies dertig jaar geleden, toen Jacques
Gaillot vier jaar bisschop van Evreux was. Twee jaar eerder had de Franse bisschoppenconferentie zich gebogen
over het onderwerp ‘catechese’. Mgr. Gaillot zegt er enkele behartenswaardige dingen over, die vandaag nog
niets van hun actualiteit hebben ingeboet.
Het tweede hoofdstuk van ditzelfde boek draagt als titel “De Kerk en de kwesties die de mensen aanbelangen”.
Daaruit hopen we in de volgende nummers van Evangelie Levensnabij de hoofdstukken over vrede, over racisme
en over leven & dood te kunnen aanbieden. Dan volgt nog een hoofdstuk over “Het leven van de Kerk” (over de
priesters, de plaats van de vrouw in de Kerk, en “Kerk & Wereld”. En het laatste hoofdstuk heet “Het leven van
een bisschop”: een bisschop in dienst van het Evangelie, en over ‘trouw en bescheidenheid’.
Wonderlijk hoe weinig daarvan ‘gedateerd’ is!

Kwetsbaar en arm
De armen zijn een spiegel. Een spiegel van de maatschappij en van de Kerk, een spiegel van wat we zijn.
Inderdaad, zij tonen ons hoe kwetsbaar we zijn, en dat dit voor een mens nu eenmaal zo is. Hoe komt dat?
Omdat ze geen verweer hebben. Ze hebben niets anders. Ze zijn dagelijks bezig met vragen die te maken
hebben met het leven, de toekomst, de dood – en dat maakt dat ze naar het essentiële gaan.
Op een zondagnamiddag was ik in de gevangenis van Evreux samen met een twaalftal jonge kerels en hun
aalmoezenier. Ze hadden om deze gedachtewisseling gevraagd. Midden onder hen voelde ik me helemaal
uitgekleed door hun vragen. Ze deden me vertellen over mijn leven als man, mijn gevoelsleven, het celibaat,
het geloof …
Ik kan geen pastoraal bezoek brengen zonder te denken aan de blik van Jezus op de menigte: “Jezus zag de
menigte.” Hij gaat haar niet uit de weg. Hij moet iets doen voor haar. Omwille van haar is hij gekomen. Het is
de menigte die hem iets doet zeggen, iets doet doen. De menigte oefent op Jezus een appèl uit. En hij kan die
menigte niet zien zonder bewogen te raken tot in het diepste van zijn wezen. Hij heeft medelijden met deze
armen die niet meer weten tot wie ze zich moeten wenden. Het hart van de herder in hem is als verscheurd.
En dan gééft hij zich aan die menigte, en doet iets.
Omdat de armen helemaal niets hebben, laten ze ons iets proeven van het Evangelie. In feite heb ik niets dat
ik hen zou kunnen geven, maar een eenvoudig bezoekje al maakt hen zo gelukkig … Zoals in een klein rusthuis
op het platteland: ik breng bij elke bewoner enkele minuten door. Maar het feit dat de bisschop ieder van hen
komt bezoeken betekent veel in hun ogen. Ik ben verbaasd over de weerklank dat dit heeft … “Ja! De bisschop
is me komen bezoeken!”
*****
We hebben bakens nodig. Jezus heeft er ons gegeven, opdat we licht zouden hebben op onze levensweg. Er
is een woord dat mij vaak licht geeft op mijn weg: “Wat je aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, heb je
aan mij gedaan.” Het grootste gevaar dat ons bedreigt is dat we het Evangelie zouden verbergen achter andere
bakens, andere principes, die niet noodzakelijk evangelisch zijn. Disciplinaire maatregelen van de Kerk mogen
nooit dit feit verhullen: alleen wie echt om mensen geeft kan een woord spreken dat iets betekent voor een
ander en hem kan raken.
*****
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Of de Kerk ontvankelijk moet kunnen zijn voor iets dat van ‘elders’ komt? Vast en zeker. Onze meest gewone
ervaring wordt gevoed door wat we elke dag beleven in het contact met mensen, of ze nu ons geloof delen of
niet. Zo hebben we ongelovigen nodig om ons eigen geloof te verdiepen. Zij verplichten ons terug te keren tot
de bronnen van het geloof, en dagen ons uit om ons geloof in volle menselijkheid te beleven.
*****
Het is de Heilige Geest die de Kerk naar de volle waarheid leidt. De waarheid is bescheiden. Ze is ongewapend.
Daarom is ze moeilijk te bereiken. De waarheid die de katholieke Kerk heeft ontvangen sluit geen andere
waarheden uit; de Kerk heeft niet het monopolie van de zingeving. Zij leert en krijgt van de moderne
samenleving, van de Kerken en de grote godsdiensten.
*****

Gwendolyn Yartzik:

Laten we het nu hebben over de bijeenkomst van de Franse bisschoppen in Lourdes, in de herfst van 1984.
Het dossier van de catechese kwam er weer op tafel. Sommigen menen dat deze ontmoeting van een hoog
theologisch niveau was.

Even onderbreken voor wat commentaar!
“Beheerders van Gods mysteries” – zo heette het document dat de Franse bisschoppen in 1984
goedkeurden. Toen we mgr. Gaillot onlangs om wat commentaar vroegen, schreef hij:
“Je herinnert me aan oude souvenirs. Pijnlijke souvenirs. De Franse bisschoppen hebben indertijd hun
tekst moeten herzien. De toenmalige voorzitter van de bisschoppenconferentie, Jean Vilnet, deed toen de
navette tussen Frankrijk en Rome. Hij heeft er zijn gezondheid bij ingelaten.
Persoonlijk hield ik niet van de uitdrukking “de overdracht van het geloof”. Ik gaf de voorkeur aan “getuigen
van je geloof door je leven en je daden”. Het geloof is geen bagage, het is een tocht (in het Frans klinkt het
nog beter: “la foi n’est pas un bagage, c’est un voyage”). En wat de nieuwe evangelisatie betreft: ik heb
die term nooit hernomen; hij brengt hen die gezaaid hebben en zich hebben ingezet voor het evangelie
in diskrediet.”
Het is maar al te duidelijk waarom Jacques Gaillot ‘onze’ bisschop was: die van “Evangelisatie levensnabij”,
als reactie op wat ook in ons land op gang kwam na het bezoek van
Johannes-Paulus II in 1985 en o.a. leidde tot de publicatie van het
‘Geloofsboek’ bij ons.
Het modernisme (waarover Gaillot het straks in zijn antwoord heeft) was
die strekking die weigerde de Bijbel te lezen als een boek van mensen over
God. Het was, om zo te zeggen, letterlijk het woord “van” God. En dan
moest het niet in een historische context gelezen worden. Vergelijkbaar
voor hoe veel eenvoudige moslims nog spreken over hun Koran … Tot
ongeveer halfweg de jaren 1960 moesten kandidaat-priesters – ook hier
in ons land – nog de “anti-modernistische eed” afleggen!
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Jacques Gaillot (in 1986 dus, vervolg van de vertaling!):
Men heeft het zelfs gehad over de “Star Wars” op theologisch gebied! Het klopt dat wat zich afspeelt op het
gebied van de catechese met fundamentele realiteiten te maken heeft. De vragen waarvoor de catechese
in Frankrijk zich geplaatst ziet sluiten aan bij de vragen die men aan de bevrijdingstheologie stelt. Het is een
gelijkaardig debat dat hier geopend werd. Het gaat niet louter over de modellen die men wil invoeren, het
komt er op aan aansluiting te vinden met de fundamentele evolutie bij de gelovigen. Hun ervaring heeft hier
dus iets te zeggen, en op dit domein nog meer dan op andere. Het is van kapitaal belang dit te onderstrepen.
We hebben opnieuw te maken, en vandaag nog meer dan voorheen, met vragen die reeds gesteld werden
in de tijd van het modernisme. Met die vragen werd niet echt rekening gehouden bij het begin van de
twintigste eeuw. Maar nu kunnen we ze niet meer uit de weg gaan. Toch moet ik zeggen dat die debatten
over de catechese, zoals ze in Lourdes zijn verlopen, niet aansloten bij mijn bezorgdheden als herder. In het
bisdom Evreux stel ik vast dat er steeds minder kinderen ingeschreven worden voor de catechese, en dat
er steeds meer zijn die zich aanmelden zonder gedoopt te zijn. De meeste kinderen komen uit gezinnen
die niet praktiseren of onverschillig zijn. En dat is een belangrijk missionair probleem. De kinderen die naar
de catechese komen hebben geen enkele religieuze cultuur. Voor velen van hen is de catechese de enige
gelegenheid die ze hebben om de Kerk te leren kennen, om een Kerk-ervaring op te doen, en misschien te
kiezen voor een authentiek christelijk leven. Welnu, zoiets veronderstelt dat er getuigen zijn. Want het zijn
altijd levende gemeenschappen die getuigen van Jezus die leeft. De boeken komen pas daarna, hoe perfect
die ook mogen zijn. Men zou die concrete missionaire dimensie niet mogen vergeten.
Gwendolyn Yartzik:
Laten we het dus hebben over de “zending”. Terwijl de bisschoppenbijeenkomst in Lourdes een reflectie op
gang bracht over “de grote missionaire perspectieven” waren er toch wel een aantal die het spijtig vonden dat
dit alles wat teveel een “terugplooien op zichzelf” was. En u hield niet op te spreken over een “elders” voor de
Kerk … Een “elders” dat de werklozen insloot, de marginalen, allen die lijden en die alleen zijn. Is “de andere”
niet belangrijker dan de aandacht die men richt op een bepaalde “identiteit” van de Kerk?
Jacques Gaillot:
In die zin ben ik tussengekomen op die bijeenkomst in Lourdes. Het ontbreekt ons niet aan missionaire
perspectieven; maar collectief, als episcopaat, wat durven wij zeggen met betrekking tot gebeurtenissen die
met de actualiteit te maken hebben? Atoomproeven in de Stille Oceaan, de wapenhandel, de mensen die
het slachtoffer werden van de economische crisis, de immigranten, de apartheid … We blijven ons veel te
veel bezighouden met het goede functioneren van de Kerk en haar structuren, terwijl de uitdagingen van de
samenleving ons samen met anderen oproepen om te strijden voor rechtvaardigheid en voor de verdediging
van de rechten van de mens. Men verwacht van de Kerk dàden.
(…)
De Kerk is niet gemaakt om te heersen. De Kerk die we moeten opbouwen moet een nederige Kerk zijn,
ongewapend. Ze zoekt geen zekerheid in geld of in politieke partijen. Ze gebruikt haar moreel gezag niet om
te wegen op een besluitvorming. Ze is de vriend van de armen. Ze laat zich opmerken door haar zorg om de
mens, en door het bevrijdend woord dat tot haar komt vanuit het Evangelie. Als de Kerk van Evreux geen
teken is van vrijheid, van rechtvaardigheid en van vrede voor de immigranten en de werklozen, dan mag ze
zich wel afvragen of ze trouw is aan het Evangelie.
In deze tijd welt de Geest op in wat tot leven komt met de geboorte van kleine gemeenschappen. Het is
een veelbelovend nieuw begin. Het is geen andere Kerk, maar het nieuwe weefsel van onze Kerk. Want die
levende gemeenschappen wekken het geloof in de levende Jezus tot leven. Zij murmelen het Evangelie. De
structuren komen en zullen komen, nadien.
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Zo ontmoet ik in dorpen christenen die nooit aan vormingssessies of grote bijeenkomsten hebben deelgenomen.
Maar door hun gebed en hun naastenliefde heeft de Heilige Geest aan hun leven een verrassende diepte en
geloofskwaliteit gegeven. Ze zijn tot bij de bron geraakt en hebben alles ontdekt … Zij bevinden zich in het hart
van de Kerk. Ze hebben een diep aanvoelen van wat de Kerk kan zijn. Hier enkele van hun uitspraken, die ik
hoor tijdens ontmoetingen: “Het geld en het Evangelie? Dat gaat niet goed samen.” Of nog: “Als men zich op
het Evangelie afstemt, dan kent men het Kruis …”
(…)

*****

Als ik op pastorale rondreis ga, dan maak ik altijd mooie dingen mee, vang ik een woord op, onthoud ik
een gebaar. Als men de kerk alleen maar bekijkt vanuit het aantal deelnemers of vanuit herkenningstekens
die men zelf gekozen heeft en waaraan men zich vastklampt, dan moet men wel van streek zijn. Ik denk
daarbij aan sommige priesters die, nadat ze twintig jaar op een parochie geweest zijn, zien dat de jongeren
wegblijven, dat er minder praktiserenden zijn, dat minder mensen te biecht gaan … De hoop is niet daar te
vinden, die moet gezocht worden in het leven van de mensen, doorheen tekens die niet spectaculair zijn,
maar wel reëel. We zijn gemaakt voor het leven van de wereld. En, hoeveel weerstand er ook mag zijn, hoe
sterk ook de krachten van het kwaad, de waarheid en de liefde zullen het halen. Men overwint alles met het
Kruis van Christus. Obstakels kunnen nieuwe wegen worden.
Berusting is het tegenovergestelde van het Evangelie. Ik heb in de Bijbel altijd de band gezien die er is tussen
de armen en de hoop. Wanneer het volk zijn land, zijn tempel en zijn liturgie is afgenomen, dan wordt de hoop
herboren. De hoop zal ontkiemen in het land van de ballingschap. Ze is een geschenk van God zelf.
In deze tijd – met zijn snelle culturele en technologische ontwikkelingen – verliest de Kerk haar zekerheiden,
haar traditionele steunpunten, haar monopolies, haar privileges … Ik zie daarin de belofte van een diepe
zuivering, ten gunste van een aanwezigheid die evangelisch zal zijn. In elk dorp dat ik heb kunnen bezoeken
heb ik tenminste één iemand gevonden die op Christus zijn vertrouwen heeft gesteld. Dat een mens zoiets
doet is telkens een verrassing. Vandaag geloven dat Christus een bron van leven is, en met ons meegaat, dat
is op weg gaan voor een bijzonder verrassend avontuur!

Als Christus iemand wordt die van ons houdt, ons roept, ons zendt – is dat niet de essentie? Dan vallen alle
vragen, een na een, om plaats te maken voor een aanwezigheid: die van de Verrezene.
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4. De pastorale eenheden: status praesens
SCHAALVERGROTING VAN DE PAROCHIES: OPLOSSING OF PROBLEEM?
Hoe zit dat momenteel met de fusies van de parochies? Je herinnert je dat daarmee al enkele jaren geleden in
onze bisdommen werd begonnen. En dat daar indertijd ook nogal wat bezwaren tegen waren. De voornaamste
reden om hiertoe over te gaan was ongetwijfeld het minder aantal priesters. Officieel heette het: “De situatie
waarin de parochies zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld, is niet meer de onze. Ondertussen is de hele
infrastructuur uit de vroegere situatie nog altijd aanwezig. Niet alleen gaat die onze krachten te boven maar
heel wat parochies beschikken niet meer over de mogelijkheden om zelfstandig te blijven bestaan.” (1)
Het is waar: het is onmogelijk om de bestaande parochies verder te laten functioneren op dezelfde manier als in het
verleden. Toen werd elke parochie gerund door één of meer gewijde priesters. Twee oplossingen waren mogelijk.
1. “In de toekomst zullen de functies van een parochie steeds meer verzekerd worden door de pastorale
eenheid. Dat is de instantie die in staat is ‘alles voor allen’ aan te bieden. Daarom is het van groot belang
dat parochiegemeenschappen meer en meer gaan samenwerken. Bedoeld is hier niet alleen een occasionele
samenwerking voor bepaalde initiatieven. Het gaat om een duurzaam en institutioneel vastgelegd
samenwerkingsverband tussen parochies in het toegroeien naar een nieuwe pastorale eenheid. Parochies
vormen samen een nieuwe parochie.” (2)
2. De tweede mogelijkheid. Alle parochies die in staat zijn de drie belangrijke taken van een christelijke
gemeenschap te behartigen blijven bestaan. Dat zijn: verkondiging, liturgie en diaconie. Alleen parochies die
daartoe op zichzelf de mogelijkheden niet hebben fusioneren. Om al deze parochies te blijven bedienen zijn
er natuurlijk te weinig mannelijke celibataire priesters voorhanden. Dus wordt voortaan elke parochie gerund
door een lekenteam.

Het model-Rouet
Dit tweede model werd toegepast door aartsbisschop Albert Rouet in het Franse bisdom Poitiers. Vanaf zijn
aanstelling in 2002 begon hij, na gedegen voorbereiding, over heel zijn bisdom zo’n teams aan te stellen.
Met telkens verantwoordelijken voor de liturgie, de verkondiging, en de diaconie. “Het is het geheel van het
Godsvolk dat de taak ontvangt om een verzoende mensheid op te bouwen.” (3) De priesters hebben dan de
opdracht om een aantal van die parochiale teams te begeleiden. Het antwoord van Rouet op het priestertekort
was niet: parochies samenvoegen, maar leken verantwoordelijkheid geven.
Toen bisschop Rouet in 2011 vijfenzeventig jaar werd, bood hij, zoals voorgeschreven, zijn ontslag aan dat
prompt werd aanvaard. Zijn opvolger, mgr. Pascal Wintzer voerde daarop de schaalvergroting onherroepelijk
door.(4)
Toch blijft mgr. Rouet nagels met koppen slaan. Zo
publiceerde hij in 2015 het boek ‘Prêtres, sortir du modèle
unique’ (‘Priesters, het unieke model verlaten’). Daarin
pleit hij voor een priesterschap dat dichter staat bij de
mannen en vrouwen van deze tijd. “Veel priesters sloven
zich af in opdrachten waarvan ze de pastorale oriëntaties
niet meer zien.” Hij stelt bij sommigen van hen een
onbekwaamheid vast om met leken samen te werken, de
neiging om te vluchten in eigenmachtig optreden, een
quasi uitsluitende aandacht voor alleen maar de cultus. “De
meer dan klassieke houdingen van sommige jonge priesters
verbazen of bedroeven heel wat mensen.”
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De auteur wil niet het priesterkorps veroordelen “dat in zijn grote meerderheid arm is en toegewijd aan zijn
zending”. Hij vraagt zich wel af of het niet het huidige systeem is (geërfd van gisteren) dat zijn eigen blokkeringen
veroorzaakt. Met ‘het unieke model’ bedoelt hij: priesterlijk, geïdealiseerd, gesacraliseerd, beladen met alle
macht, eerder overgeërfd van het Oude dan van het Nieuwe Testament. Een onevenwicht ten gunste van een
“consacrerende’ priester, afgezonderd en boven de ‘gelovigen’, ten nadele van een herder gezonden te midden het
‘Volk van God’ en naar allen die leven aan de rand. “De priester gebruikt het grootste deel van zijn tijd op afstand
van hen die ver zijn van het evangelie en tot wie hij nochtans bij voorrang gezonden is.”(5)

De situatie in de dorpen van West-Vlaanderen
Terug naar de kwestie van de samenvoeging van de parochies. Het zijn in ons land uitzonderingen waar deze
niet wordt doorgevoerd. Bijvoorbeeld in de parochie waar Rik Devillé vroeger werkzaam was. In het bisdom
Brugge loopt de fusieoperatie momenteel op haar einde. Een schrijnend gevolg hiervan is dat velen afhaken die
tot voor kort op hun parochie geëngageerd waren. Een vrouw schreef op 2 februari 2016 een brief aan diocesaan
administrator Koen Vanhoutte: (we laten de concrete namen weg)
Bij de benoeming van pastoor X tot verantwoordelijke pastoor voor de federatie Y, werd een herverdeling
gehouden van de vieringen tijdens het weekend. Hij werd verantwoordelijk voor 10 dorpen. Sinds dat moment
gaat in 4 dorpen geen wekelijkse viering meer door.
Wanneer je dat geografisch bekijkt, is dit het volledige centrum van de parochies waar gewoonweg geen
vieringen meer plaatsvinden. Er is enkel nog een mogelijkheid bij begrafenissen. Ook dat wordt nu heel sterk
overgenomen door de begrafenisondernemers in de aula van hun funerarium.
In 2015 hadden wij in ons dorp enkel een speciale viering vanuit Beweging.net voor Rerum Novarum. Tijdens
de kerstperiode heb ik aangedrongen op een viering op tweede kerstdag, maar daarop kwam geen antwoord.
Dat er iets moest gebeuren was zeker, maar dat er in deze vier dorpen nooit nog vieringen zijn, is iets wat voor
mij niet denkbaar was, en toch is het zo uitgekomen!
Na heel wat pogingen om toch maar om de maand een eucharistieviering te hebben, zien wij geen wijziging.
Men geeft altijd als argument: “De organisatoren treffen geen schuld, want alle beslissingen komen van het
bisdom”, of: “Het bisdom is daar niet voor te vinden.”
Graag wil ik jullie, na een jaar zonder vieringen, laten weten wat
we als parochie allemaal moeten laten vallen. Ik vermoed dat dat
niet gekend is of beseft wordt.
We hadden een groep lectoren, deze mensen worden nu voor niets
meer aangesproken.
Er was een groep misdienaars die ook niet meer gevraagd worden.
Er was een groep mensen die wekelijks zorgden voor bloemen
rond het altaar. Dat wil niemand meer doen omdat er toch niets
meer doorgaat in de kerk.
Er waren verschillende mensen die het lidgeld van “Kerk en
Leven” ophaalden. Dat is nu reeds op de helft teruggevallen.
Broederlijk Delen, een initiatief dat zo belangrijk is voor de
mensen in de ontwikkelingslanden, is nu enkel nog een omslag
in de bus.
En… de scholen zijn ook in niets meer betrokken, zoals bij de
vieringen van eerste communie of de voorbereiding van het
vormsel. De kinderen moeten daarvoor aansluiten bij een andere
parochie.
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Ik begrijp heel goed dat er nog weinig bedienaars zijn, maar er zijn toch nog altijd gelovige leken die nu voor
niets meer aangesproken worden en ook zelf aangewezen zijn op de erediensten in andere gemeenten.
Sinds nieuwjaar worden die vier parochies in kwestie enkel nog vernoemd in het parochieblad als: “Geen
viering in deze kerk, wij sluiten aan bij een andere kerk.”
Wanneer die mensen zelf toch af en toe opgeroepen worden naar de eigen kerk, al is het maar één keer per
maand, dan blijft die groep, al is die klein, kansen krijgen en is er een mogelijkheid om hen verder te
bemoedigen. Ikzelf heb vroeger, samen met zuster Z, de cursus “voorgaan in gebed” gevolgd die doorging
in Brugge van januari tot mei 2000. Op dit moment komt dat voor mij heel goed van pas wanneer ik de
communie thuis draag bij de zieken. Ook in de bijeenkomsten van OKRA en Ziekenzorg.
Ik begrijp niet waarom de diakens (en er zijn er 2 in Y) geen grotere kansen krijgen om gebedsdiensten te
organiseren in het weekend. Dat is nu hier in Y niet mogelijk.
Dat er nu reeds binnen sommige parochies reactie is, is verstaanbaar. Die vragen een andere priester om voor
te gaan of die gaan op eigen initiatief verder met gebedsdiensten. Of moeten wij in Y soms verdergaan met
priesters die zich buiten de kerk engageren?
Ikzelf kan hen echter maar steunen in hun verzet, want er komt geen begrip en ook is er geen mogelijkheid
tot verandering. Wat je nu reeds ervaart is dat de mensen die het echt goed menen, nu stilletjes beginnen af
te haken en de kerk vaarwel zeggen. En dat zijn zeker de oudsten niet!
Dat de jeugd kansen moet krijgen, is steeds een grote bekommernis van mij geweest, maar dat de anderen
(ouderen), die altijd trouw gebleven zijn binnen onze kerkgemeenschap, zomaar afgeschreven worden, is
voor mij niet denkbaar.
Deze brief schrijf ik jullie in mijn persoonlijke naam, maar veel gelovigen zouden deze brief ook wel beamen
en ondertekenen.
Ik vraag u hierbij een herziening van deze situatie bespreekbaar te maken, maar dan met de actieve
geloofsgemeenschap uit de verschillenden dorpen.
Ik hoop op een positief antwoord.
Er kwam een antwoord van Koen Vanhoutte op 22 februari 2016. In de kern van de brief luidde het:
In het voorbije jaar zijn er al meerdere gesprekken geweest met de pastorale verantwoordelijken die heel wat
kritiek dienen te beluisteren. ‘k Kan zeggen dat we eerlijk verschillende alternatieven hebben overwogen.
Maar alles bij elkaar gelegd blijven we toch de ingeslagen weg verkiezen.

Aanpassing of verzet?
Sommigen achten het onrealistisch om zich tegen de nieuwe structuren te verzetten. Volgens hen blijven er
in de pastorale brief van bisschop De Kesel en ook in de praktische uitwerking van de pastorale eenheden
heel wat deuren open voor een levensnabije pastoraal waar de ‘leken’ een veel grotere verantwoordelijkheid
hebben dan in het verleden. Het hoofdstukje ‘Niet alleen de territoriale pastoraal’ waarin ook sprake is van het
godsdienstonderwijs, de ziekenhuizen en de rust- en verzorgingstehuizen, biedt heel wat kansen. Maar op de
parochie blijft de gewijde priester de eindverantwoordelijke: van zijn persoon hangt veel te veel af. Het is maar
als die, in dialoog met zijn medewerk(st)ers, creatief omgaat met de richtlijnen van het bisdom dat veel mogelijk
blijft.
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Anderen pleiten voor verzet. Zoals dat momenteel
in Nederland aan de gang is, met name in het
bisdom Utrecht. Daar wordt echter veel drastischer
te werk gegaan. In zijn brief van 23 november
2014 aan alle parochies van het aartsbisdom
motiveert kardinaal Eijk zijn beleid en schetst
de door hem verwachte situatie over ruim 10
jaar: de oorspronkelijk 326 parochies in het
aartsbisdom zijn dan samengevoegd tot minder
dan 20 megafusieparochies, elk met nog slechts
1 parochiekerk. Meer dan 300 kerken zijn dan
gesloten en evenzovele lokale gemeenschappen
opgeheven.
Ook is in dat bisdom de dialoog tussen bisschop Eijk met de basis ver te zoeken. Hoe het verzet daar wordt
georganiseerd kan je lezen op www.bezieldverbandutrecht.nl Een uittreksel:
Onze landelijke bijeenkomst in de Bergkerk in Amersfoort op zaterdag 27 februari 2016 is
een groot succes geworden. We waren met ruim 170 uit meer dan 50 geloofsgemeenschappen.
De bijeenkomst werd ervaren als bemoedigend en inspirerend. Afgevaardigden van verschillende lokale
geloofsgemeenschappen vertelden over hun ervaringen. Daarbij kwamen vragen aan de orde als:
* wat doe je na afwijzing door de Congregatie van de Clerus van hoger beroep tegen een opgelegde kerksluiting?
* wat is er nog mogelijk in een situatie waarin gelovigen met de rug tegen de muur staan, niet meer weten of
het nog zinvol is te blijven vechten?
* hoe vind je een creatieve weg om op eigen initiatief verder te gaan na aangekondigde sluiting van je
kerkgebouw?
* hoe kies je een weg los van of op afstand van het kerkinstituut?
De situatie in Vlaanderen is duidelijk minder extreem. Toch gaat het om dezelfde problematiek en, zij het
met fluwelen handschoenen, om dezelfde soort ‘oplossing’. Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat
het om veel meer gaat dan over het aantal weekendvieringen en het sluiten van kerkgebouwen. Pastoraal en
evangelisatie gebeurde in het verleden enerzijds via de wekelijkse misvieringen in de plaatselijke parochiekerk.
En anderzijds door de parochiepriesters in hun territorium via huis- en ziekenbezoek, contacten in scholen en
verenigingen, individuele doop- en huwelijksvoorbereiding, rouwbezoek en vormselcatechese… Sinds een
paar tientallen jaren zijn op al deze vlakken heel wat verschuivingen aan de gang. Veel gebeurt geruisloos.
Terwijl het de moeite waard is om stil te staan bij de vraag: wat zijn de voordelen van een pastoraal op
lokaal vlak? In de geest van het priesterbeeld dat bisschop Rouet verdedigt: priester en pastoraal werkende zijn
gezonden te midden het ‘Volk van God’ en naar allen die leven aan de rand.”
Net als bij het artikel in de Nieuwsbrief van december 2015 ‘Evangelie voor kerkelijk daklozen en onkerkelijken’,
stellen we aan onze lezers de vraag: “Hoe op een adequate manier met deze situatie omgaan?” Je antwoord is
welkom bij rob.debels@skynet.be . Indien mogelijk tegen de redactieraad van 11 juli.
(1) Mgr. Jozef De Kesel, Pastorale brief, Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies, Kerstmis 2011, p. 6-7
(2) Idem, p. 10-11
(3) Vivre en secteur pastoral ‘Les equipes pastorales’ Orientations diocésaines, 5 decembre 2007
(4) Erik De Smet, Kerk en Leven, 30 maart 2016, blz. 9
(5) Albert Rouet, ‘Prêtres, sortir du modèle unique’, Mediaspaul France, 2015
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6.Het feest van de geest

Een geloofsleer dienstbaar aan het leven

Het feest van de Geest

Ongetwijfeld ken je het ondeugende liedje ‘Op een mooie Pinksterdag’ van Annie Schmidt. Pinksteren was
indertijd een groot feest. Daar is, voor de meeste mensen, alleen de vrije pinkstermaandag van overgebleven.
En dan die heilige Geest. Op 7 mei ging het in De Standaard Magazine over kindermode. De inleiding: “Mei is
de maand waarin zes- en twaalfjarigen overal te lande vieren dat ze groot worden, met een rugzakje vol liedjes
over een Heilige Geest of met minder katholiek gedruis. Het groen achter hun oren is hun x-factor, en meteen
ook de perfecte kleur voor een preparty in de wintertuin.” Een tekst die ervan uitgaat dat jonge ouders meer
vertrouwd zijn met de woorden ‘x-factor’ en ‘preparty’ dan met ‘Heilige Geest’. Toegegeven, ‘Geest’ klinkt
vaag en bovenaards. Wat moet je je daarbij in godsnaam (!) voorstellen?
Volgens dominee Jan Offringa biedt een theologie van de
Geest verrassende openingen voor moderne gelovigen. “Met
het nieuwtestamentische pinksterverhaal gaat Gods geest
breeduit de wereld in, wordt universeel.” (*)
Zware orthodoxie is voor hem een gepasseerd station en voor
veel mensen geldt hetzelfde. “De Bijbel als het onfeilbare
boek dat je van a tot z moet geloven en waarin de laatste
waarheid over God en Jezus ligt opgetekend, is wat mij
betreft echt passé.” Zo ook de geloofsbelijdenissen: ze zijn
vaak het resultaat van theologisch twisten. Het gaat niet om
de geloofsbelijdenissen, maar om de geloofservaring achter
de belijdenissen.
Toch mogen, als het om het geloof gaat, denkbeelden, ideeën en concepten er best zijn. Wel zijn ze secundair.
De geloofsleer moet dienstbaar zijn aan het leven. Iets dat we, sinds ons ontstaan, ook huldigen in Evangelie
Levensnabij. Wat inspireert? Wat geeft vandaag de dag oriëntatie?
Vruchtbaar
De Geest blijkt hiertoe een vruchtbaar aanknopingspunt. Moderne gelovigen bevinden zich ergens in de
speelruimte tussen traditioneel orthodox en volstrekt seculier. Deze twee uitersten delen eigenlijk eenzelfde
inadequate vooronderstelling. Ze lijken te veronderstellen dat je pas gelovig bent als je een bovennatuurlijk
persoon-achtig opperwezen erkent, een wezen dat ‘ergens’ is en af en toe wonderbaarlijk ingrijpt in onze wereld.
Moderne gelovigen herkennen zich niet in dat godsbeeld.
Wat is het alternatief? Offringa stelt zich God voor als een geestelijke werkelijkheid in onze wereld. Geen
statisch, maar een dynamisch beeld. Zoals de wind waait waarheen hij wil, zo kan Gods Geest overal zijn
sporen trekken. Die Geest ‘werkt in’ op onze wereld. Maar ook op mijn persoonlijk leven. Hij doet dat door
mij voortdurend uit te dagen, door een beroep op mij te doen, mij mogelijkheden voor te houden, te troosten,
openingen te bieden. De wereld, het leven vraagt iets van ons. Die creatieve roepstem, die ons verleidt tot het
goede, het humane, daarin ervaar ik God.
Maar dan stelt zich de vraag: God of een God, is er nog wel een verschil? Vroeger kon God alles, en redde
ons van de dood. Daar had je wat aan. Maar tegenwoordig: een dynamische werkelijkheid die inwerkt in onze
wereld. Is dat meer dan een spel met woorden?
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De kwestie is: leven we in een wereld van pure chaos en willekeur? Of speelt in en doorheen die chaotische
wereld ook iets van een humaniserende kracht? Schuilt er zin in de wereld zelf, of moet je zeggen: het bestaan
is niet meer dan een ‘schitterend ongeluk’? Hoe je daar tegenover staat, maakt heel wat uit voor je levensgevoel.
Misschien wel meer dan de vraag of je je gelovig of ongelovig noemt.
Geestchristologie
Bij zo’n theologie van de geest hoort ook een christologie van de geest. Je kunt Jezus voorstellen als iemand die
vol is van Gods Geest. De evangeliepassage van de doop in de Jordaan drukt dat mooi uit. Daar wordt Jezus als
het ware door Gods Geest gegrepen. Sindsdien woont en werkt die Geest in hem. Dit geeft ineens een bepaalde
eenvoud aan ingewikkelde leerstukken als de drie-eenheid of de goddelijkheid van Jezus. ‘Vol van Gods Geest’,
zo kun je het goddelijke van Jezus goed begrijpen. En wordt de kloof tussen Christus en ons ook minder groot.
Hij is niet wezenlijk anders door God getroffen dan wij nu vandaag de dag door God getroffen kunnen zijn.
Bijvoorbeeld, zo zullen wij met Evangelie Levensnabij zeggen, wanneer we ons laten raken door het lot van
vluchtelingen of van mensen in armoede. Dan raken we niet buiten onszelf, zoals je in pinksterbewegingen
nogal eens hoort, maar stijgen we boven onszelf uit: in ons solidair zijn met deze mensen. Christus is voor ons
het beeld van de volle begeestering. Hij is bij uitstek de drager van Gods Geest. Maar ook in ons wil God wonen
en werken. Er is slechts een gradueel verschil.
Dat is ook de strekking van het pinksterverhaal. In het jodendom leefde sterk de gedachte dat Gods Geest
werkt via enkelingen: leraren, bijzondere koningen of profeten. Maar met het pinkstergebeuren, zoals dat in
het Nieuwe Testament beschreven staat, is de Geest veel royaler aanwezig. Iedereen kan daarin delen. Gods
Geest gaat breeduit de wereld in, wordt universeel. In de Bijbel staat die royale uitstorting van de Geest voor het
begin van de eindtijd. “Met dat laatste”, zegt Offringa; “heb ik persoonlijk niet veel affiniteit. Maar wel met de
gedachte dat we leven in het tijdperk van de Geest. Gods Geest gaat rond in heel de wereld.”
Waar gebeurt dat concreet? God is niet op een dwingende manier aanwezig. Maar het leven biedt je talloze
mogelijkheden en nieuwe kansen. Bij sommige keuzen voel je inspiratie of iets van een uitnodiging. Je beseft:
deze weg voert ten leven, weg uit de duisternis. Terwijl je andere opties herkent als heilloze wegen. Zo kan je
bijvoorbeeld in een conflict direct terugslaan, letterlijk of figuurlijk. Maar je kunt ook even gas terugnemen, tot
zelfreflectie komen. Dikwijls reageren we geconditioneerd, reflexmatig. Wanneer we echter dat automatisme
overstijgen, kan God heel concreet worden.
Antenne
Is dat niet wat al te optimistisch: het leven zien als een stroom van mogelijkheden, die voortdurend appel op je
doen? Wat als je helemaal geen perspectief meer ziet? Als het leven zich grauw en als een sleur aan je voordoet?
“Geloof vraagt wel om een bepaalde antenne” zegt Offringa. Veel mensen leven met de antenne ingeschoven. Ze
hebben geen behoefte aan de werkelijkheid van God omdat ze de wereld als plat en nihilistisch waarnemen. Ze
hangen een wereldbeeld aan waarin alles tot materie valt te herleiden. In zo’n materialistisch, reductionistisch
wereldbeeld licht de werkelijkheid heel anders op dan in een gelovig wereldbeeld.
Maar deze woestijnervaring is ook voor gelovigen een bekend fenomeen. Soms zegt een religieus perspectief
je even helemaal niets. Dan is het belangrijk om deel uit te maken van een gemeenschap. Daar wordt het wel
volgehouden. Daar zijn er altijd wel mensen die het vuurtje brandend houden als jij het even niet ziet zitten.
Dat is het grootste probleem van mensen die vandaag de dag op hun eentje religieus zijn. In de nieuwe spiritualiteit
kun je wel dingen vinden die je raken of inspireren. Maar wat als het enthousiasme wegebt? Wie of wat heb je
dan om het later weer te herontdekken?
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Christelijke levenskunst
Maar toch, is zo’n modern christendom niet veel te abstract, theoretisch en cerebraal? Wordt het precies daarom
niet links en rechts ingehaald door de nieuwe spiritualiteit die al een hele tijd de christelijke lectuur in de
boekhandels heeft verdrongen? Zij spreekt aan: met haar praktische leefregels en spirituele adviezen. Moet een
theologie van de Geest niet een brug slaan naar deze wereld van de nieuwe spiritualiteit?
Hier en daar worden die bruggen wel geslagen. Zie bijvoorbeeld de populariteit van de benedictijnse spiritualiteit
met succesmonnik Anselm Grun. Alleen, de spirituele zelfhulpboekjes werken niet voor iedereen. En een pastor
heeft met veel verschillende mensen te maken. “Ik ben wel geïnteresseerd”, zegt Offringa; “in een christelijke
levenskunst die richtlijnen aanreikt voor een gelovige levenshouding. Maar als je me op de man af vraagt: wat
moet ik doen om mij spiritueel te ontwikkelen, dan is mijn eerste advies: zoek het niet her en der, maar wortel je
in je eigen traditie. Daar vind je een bedding waarin christelijke levenskunst kan rijpen.”
Dus toch maar weer op zondag naar de kerk? Desnoods. Want de kerk biedt meer mogelijkheden. Waar het om
gaat, is dat je je engageert in een gemeenschap. Dan stap je in een levenslange leerschool. En daar heb je, op de
lange duur, meer aan dan al die zelfhulpboekjes.
Armoedebesef
Waar heeft die weg Jan Offringa persoonlijk gebracht? “Levenskunst is vaak iets wat ons ontbreekt. Het
vertrekt eerder vanuit een armoedebesef dan een geloofsrijkdom. Ik kom uit een traditioneel gereformeerd
gezin. Andersgelovigen waren verdacht. Laat staan ongelovigen. Een zekere tolerantie en bescheidenheid in
overtuigingen heb ik wel moeten leren.
Thans probeer ik positief op mensen te reageren: ieder mens is naar Gods beeld geschapen. In de kerk som ik
vaak op wat er allemaal wél goed is: dat we er allemaal weer zijn, dat het licht brandt, de kachel aanstaat, de
stoelen en de koffie klaarstaan. Daarna kunnen we nog eens kijken wat er ontbreekt.
Niet oordelen is een belangrijke evangelische waarde. Je treedt de ander respectvol tegemoet, wie het ook is.
Ja, ook de vluchteling, de onaangepasten, de hoekige types, de knorrepot. Ik heb er een zekere voorliefde voor
onaangepasten aan overgehouden. Als je iets van Jezus kunt leren, dan is het wel dat hij iedereen met open vizier
tegemoet trad. Niemand was hem te min. Dat is niet vanzelfsprekend. Het evangelie gaat in tegen je intuïtie. Het
zet je vaak net even op het verkeerde been.
Leef niet ondermaats. God ziet meer in je dan je soms zelf ziet. Leef ook niet mondjesmaat. Christelijke
levenskunst heeft iets royaals. Geef overvloedig van wat je hebt, in geld of goed, maar ook in aandacht en liefde.
Overstijg het benepene in je leven. Dat is bevorderlijk voor het samenleven en uiteindelijk ook goed voor jezelf.”
---------------

(*) Rick Benjamins, Jan Offringa, Wouter Slob (red.) Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken, Skandalon, 240 blz.,
€ 21,95.
Bovenstaand artikel volgt min of meer letterlijk een commentaar op dit boek. Die is van de hand van Theo van de Kerkhof:
‘Pinksteren – Jan Offringa over het feest van de Geest’, in het e-tijdschrift, deBezieling.nl van 10 mei 2016. Met behoud
van de tussentitels. We bevelen dit internettijdschrift graag aan.
In hetzelfde nummer lees je ook “De betekenis van de werkelijkheid – Herinnering aan Daniel Berrigan” een boeiend In
Memoriam door Erik Borgman.
Vanwege zijn protesten tegen de Vietnamoorlog belandde de Amerikaanse jezuïet en vredesactivist Daniel Berrigan in
de gevangenis. Naast zijn activisme schreef hij poëzie, theologie en leidde hij tal van retraites over gebed en activisme.
In een interview in 1996 zegt hij al jaren geen ervaring van God meer gehad te hebben, een fascinerend gegeven vindt
Erik Borgman. Dat hoop en verzet tot de betekenis van de werkelijkheid behoren is voor Berrigan reden genoeg om vol te
houden. Op 30 april 2016 overleed hij, 94 jaar oud.
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NASCHRIFT
De visie van Jan Offringa vertoont heel wat gelijkenissen met die van Roger Lenaers. Je weet wel, de schrijver van
een reeks geschriften gaande van ‘De droom van Nebukadnezar’ (2001) tot en met ‘Jezus van Nazaret. Een mens
als wij?’ (2015). Niet toevallig heet het boek waarin Offringa zijn theologie ontplooit ‘Liberaal christendom’.
‘Liberaal’ is hier zowat synoniem met ‘vrijzinnig’. Voor veel kritische christenen is hun visie een verademing.
Je kan tegelijk gelovig christen zijn en het verlichtingsdenken helemaal ernstig nemen. ‘De tweede naïviteit’ van
Paul Ricoeur biedt hier een uitweg. Zij geldt als grondhouding van de postmoderne gelovige.
We moeten er echter rekening mee houden dat vele leden van onze gelovige gemeenschappen geen postmoderne
gelovigen zijn. Zij stellen zich weinig of geen vragen rond de officiële geloofsbelijdenissen. Ze voelen het zelfs
aan als een aanval op hun geloof als deze vragen worden gesteld. Als bijvoorbeeld de historiciteit van vele
Bijbelverhalen wordt betwist.
Het is zelden heilzaam om met deze gelovigen in discussie te treden. Het respect dat we opeisen voor onszelf
en voor andersgelovigen geldt ook voor hen. Onze prioriteit met Evangelie Levensnabij is altijd de orthopraxis
geweest. Dit betekent: het handelen overeenkomstig de gerechtigheid. En daarin dienen christenen die het dogma
verschillend interpreteren, elkaar te vinden, niet te bekampen. ‘God is te doen’, zo klinkt het kernachtig. Al
gaande wordt de weg van vrede, rechtvaardigheid en zorg voor de schepping gebaand. De Bijbelse geschriften
met de figuur van Jezus zijn voor ons bron van inspiratie. Hierbij kunnen onderlinge verschillen eerder een
verrijking zijn dan een bron van onenigheid.
Ik mocht dit de voorbije jaren ondervinden in een Bijbels leerhuis waar we met heel verschillende mensen
samenzaten: behoudende katholieken, kinderen van de Verlichting en ook nog een evangelische christen. We
lazen samen een Bijbels verhaal. Elk vertelde wat hem hierin raakte. We vertelden elkaar ook wat ons in de
ander aansprak. Er was wel wat kritische exegese, maar dat was niet de hoofdzaak en ook niet dwingend. De
uiteindelijke vraag luidde: wat betekent deze tekst voor mezelf en voor onze samenleving?
(Rob)
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5. Jeremiade - Stem en tegenstem
Als woorden stokken
Soms vallen zelfs de beste sprekers zonder woorden. Het is dan dat er meer is. Het is dan dat
stilte mensen verbindt. Op 24 mei werd ik vader, een pracht van een dochter. Het is in die
chaos van een pasgeborene, het huilen van het kind als eerste begroeting van deze wereld,
dat ze is. Het is daar dat de stilte toont hoe ze kan spreken.
Stilte is niet per se de afwezigheid van geluid, stilte is het openslaan van de zintuigen. Oren die het volledige
overzicht houden. Ogen die elkaar raken of zachtjes dichtgaan. Stilte die overmant, stilte die kwetst, stilte die
troost, stilte die juicht.
Die stilte kenmerkt grootste momenten. Stilte die ik ondervond op het beursplein na de aanslagen in Brussel.
Stilte die me nadien overviel in een rit in een lege trein thuiswaarts. Stilte in de seconden voor ik de kerk
binnentrad alvorens in het huwelijk te stappen. Stilte die muziek overmeesterde op het afscheid van een goeie
vriend. Stilte in een bos, stilte op het drukste festival.
We zijn het afgeleerd, we hebben het moeilijk. Niks heerlijker dan samen stil zijn, verzonken in eigen of
gemeenschappelijke gedachten. Zonder schroom, naakte stilte, zonder schuld, zalige stilte. Hoeveel woorden
zijn er overbodig, hoeveel vullen we de tijd?
Het is mijn uitdaging in de zomer. Durven stilte te ervaren, te doen ervaren. Zo hard en zalig als ze kan zijn.
Het is die woorden schrappen die geschrapt kunnen worden. Het is de ruimte durven laten vallen. Het is boven
alles de reden waarom eucharistie vieren mij kan vervullen: samen de stilte delen. Voor sommigen met boven,
voor iedereen met elkaar. Het is die stilte die ons verbindt over culturen, over religies heen. Het is die stilte die
ons op onze nederige plaats duwt, het is die stilte die we nodig hebben.
Zoals onze vaste columnist Jeremie in zijn derde bijdrage vertelt is hij voor het eerst vader geworden en
wel van dochter Ellie.
De redactieploeg wenst het gezinnetje alle goeds van de wereld!
(foto Jeremie Vaneeckhout: Geertje de Waegeneer)

7. Boekje (k)open
Egbert ROOZE en Paul DE WITTE
De Messias en de macht Van Rome. Commentaar bij het Johannesevangelie.
Uitgeverij Halewijn, ISBN 9789 4921 8324 8, € 29,95
De eerste messiaanse (christelijke) gemeenschappen ontstaan in de ‘nacht’ van het Romeinse imperium
aan het begin van onze jaartelling. De Jeruzalemse tempelelite ten tijde van Jezus steunde Rome’s
expansiepolitiek. De tempel - het economisch, politieke en ideologische hart van het jodendom - werd
daarmee een schakel in de ongehoorde uitbuiting door Rome. De schrijver die te boek staat als ‘Johannes
de evangelist’ schrijft het verhaal van Jezus als een gecodeerde tekst om in die repressieve tijd verzet te
bieden. Een tekst die ‘vertrouwen’ en ‘solidariteit’ oproept voor nieuwe messiaanse gemeenschappen.
Het Evangelie naar Johannes is op het eerste gezicht een ontoegankelijk geschrift. Het geldt als zweverig, duister
en hier en daar nota bene anti-Joods. Pas als de lezer de leessleutels kent, gaat de boeiende wereld van deze
verzetsliteratuur open. De auteurs hebben veel aandacht voor de literaire eigenheid van de tekst en de historische
context: het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de situatie van de eerste christelijke gemeenschappen
waarvoor Johannes schrijft. Dan schijnt er verassend nieuw licht uit dit evangelie en voor de welwillende lezer
ook een actueel appel.
Voor alle duidelijkheid: het betreft wél een doorwrocht exegetisch werk.
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BijbelsE leerhuizen
HET GROTE VERHAAL VAN EMPATHIE EN VERZET
Onze samenleving wordt aangestuurd door een ‘groot verhaal’: een samenhangend geheel van normen
en waarden waarbinnen elke burger een plaats en een rol toebedeeld krijgt, een verhaal dat vertelt wat
het hoogste doel in het leven is, waar een mens naar moet streven, wat geluk en succes betekent, hoe je
je ten aanzien van anderen hoort op te stellen. Kern van het huidige samenlevingsverhaal is: ‘De sterkste
overleeft. Zorg goed voor jezelf. Werk met je ellebogen. Wie faalt heeft zichzelf dat te verwijten.’ Of je dat
‘groot verhaal’ nu gelooft of niet: je wordt er door omringd, het is het water waarin we zwemmen.
Haaks daarop staat het ‘Grote verhaal’ van de Thora en de Bijbel: een verhaal over het streven naar
autonomie en gelijkheid, een verhaal over zorg voor elkaar, voor de meeste kwetsbaren en de broze
aarde, een verhaal over solidariteit en verzet tegen levendodende en verslavende (wereld)machten.
Het eerste verhaal is de voorbije eeuw wetenschappelijk gelegitimeerd: ‘de mens is nu eenmaal een
roofdier, zelfzucht, agressie en concurrentie zitten biologisch in de mens ingebakken’. Intussen weten
we echter –via recente ontdekkingen in de neurowetenschappen- dat de mens ook empathie en
rechtvaardigheidsgevoel van nature heeft meegekregen. Vraag is dus maar: welk deel van onze natuur
willen we sterker ontwikkelen? Afhankelijk van het antwoord, krijg je een andere samenleving.
In dit leerhuis gaan we in de joodse en christelijke verhaaltraditie op zoek naar verhalen die onze
empathische vermogens versterken in de huidige maatschappelijke context.

Begeleider: Elke Vandeperre, leerhuisbegeleider en coördinator vzw Motief
Tijdstip reeks: 5 dinsdagavonden, telkens van 19u30u tot 22u: 15 november, 22 november, 29
november, 6 december, 13 december 2016
Locatie : ACW-gebouw, Sint-Jorisstraat 1 in Roeselare
Organisatie : vzw Motief i.s.m. Evangelie Levensnabij
Inschrijven : vzw Motief (03/216 94 83 - info@motief.org - www.motief.org)
Deelnameprijs: volgens inkomen
**************

DE ZOEKTOCHT NAAR HET GELAAT VAN DE ANDER,
DE HIELENLICHTER JAKOB WORDT ISRAËL
Het ware gelaat van de ander schrikt soms af en verwijdert je vaak van elkaar. Hoe jezelf ontdekken,
fouten van jezelf meedragen en moeten leren slikken in een wereld die erop uit is de ander een hiel te
lichten? Hoe toch die ander zien te vinden?
Aan de hand van de Bijbelverhalen over Jakob (en Ezau) gaan we op zoek naar de verhouding van de twee
broeders, die in een vechtrelatie verkeren. Hoe ze een spiegel voor ons vormen en elkaar toch vinden en
zich verzoenen! Jakob kan pas ‘Israël’ worden als hij het gelaat van de ander recht in de ogen durft te zien!

Begeleider: dr. Egbert Rooze, protestants theoloog en exegeet
Tijdstip reeks: maandelijks op een zaterdagnamiddag van 13.45u tot 16.15u: 24 september
2016, 29 oktober 2016, 26 november 2016, 17 december 2016, 28 januari 2017, 25 februari
2017, 25 maart 2017, 29 april 2017, 27 mei 2017
Locatie: CM-lokaal Groenestraat 90, 8210 Zedelgem
Organisatie: vzw Motief
Inschrijven: vzw Motief (03/216 94 83 - info@motief.org - www.motief.org)
of bij Roger Vandenberghe (roger.vandenberghe@edpnet.be - 050 / 24.02.51)
Deelnameprijs: volgens inkomen
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8. vOLGENS DE sCHRIFTEN
Jij doodverloren jongetje, je bent terug in Azië aangespoeld... want Europa wil je niet. Op hier en daar
een handvol naïevelingen na, ben je binnen Europa niet gewenst! Maar ondertussen werd jouw dood wel
fotogeniek op wereldschaal: jouw gebogen rugje van de camera afgekeerd en de nutteloze schoenzooltjes
die ons aankijken.
De zee heeft je gewiegd over golven diplomatie en discussie, tot ze je hebben uitgespuwd op het
wanhopig geworden strand, terug naar de overkant.
Hoe lang duurt het nog tot elke ander niet langer een tegenstander is ?
Ik sta te trillen op mijn benen, ik krimp ineen als een vrouw in barensnood. Wat ik hoor verbijstert me,
wat ik zie ontstelt me. Mijn hart beeft, ik ben door angst bevangen. De Onuitsprekelijke heeft mijn
dierbaar avondschemer veranderd in een nachtmerrie.
Men roept naar mij:
– Wachter, hoe lang nog duurt de nacht ?
– Wachter, hoe lang nog duurt de nacht ?
En de wachter antwoordt:
– De morgen komt en ook de nacht.
Wilt u iets vragen, kom dan terug en vraag het.
Jesaja 21,3-4 en 11-12 (de wachters van het oude Israël hebben uit te kijken naar de dreiging van de
Assyriërs, tussen 740 en 700 voor onze tijdrekening)
De zee werpt rusteloos alle vragen over het dode jongetje heen. De golven gaan en keren en de vragen
rollen schuimbekkend van verdriet en vermetele hoop naar het aangespoelde lichaampje.
– Wachter, wanneer wordt het eindelijk licht ?
Het water zwijgt en ruist.
– Wachter, hoe ver is de nacht al naar de Morgen ?
En dan...
“lang verstillen tot ik het ben.
langzaam bidden
tot toch hier en daar
de mist wat opengaat
vol vertrouwen wachten
op het even beven
van de naald die naar het Noorden
wijst
ontwaren
hoe de eigen taal verstomt
en tot bedaren
komt”
(Karel Staes)

27

9. Rustpunt

We hebben de keuze

De keuze is eigenlijk heel simpel.
Of we stappen in de neerwaartse spiraal van geweld die geweld oproept.
Of we stappen in de opwaartse spiraal van geweld die liefde ontketent.
Liefde die alles overstijgt.
Het volstaat te herinneren waar we vandaan komen en waar we terug naar toe bewegen.
Ons te ontdoen van alle vormen waarmee we ons identificeren.
En dan voelen we waar het eigenlijk om draait.
De aarde draait om z’n as.
Een mensenleven draait om liefde.
Daar begint het, en daar houdt het nooit op.
Kristin Verellen, bij de dood van haar partner Johan van Steen op 22 maart 2016 in metrostation Maalbeek
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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

