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Jeremiade

Wakker voor vrede

Pal voor onze waarden en normen.
Durven we?

1. REDACTIONEEL
Het zijn bewogen tijden.
De overweldigende opkomst voor de klimaatbetoging van 3 december bewijst dat
het besef dat er dringend iets moet veranderen, eindelijk bij velen is doorgedrongen.
Het zijn vooral de jongeren die wakker liggen van de onheilspellende opwarming
van onze planeet.
De kwestie van asiel en migratie leidt tot een sterke polarisatie in eigen land en
eigenlijk in heel Europa. Hiermee hangt nauw de heropleving van extreem rechts
samen. Dat verzet zich niet alleen tegen de vreemdelingen, maar ook tegen de
Europese Unie en uiteindelijk tegen de democratie.
De onverwachte opkomst van de beweging van de gele hesjes verraadt een diepe onvrede tegen het bestaande
bestel.
Christenen zijn in deze kwesties waarschijnlijk wel aanwezig, maar dan onzichtbaar. De officiële kerk, met
paus Franciscus voorop, doet soms goede uitspraken, maar ook andere. Als puntje bij paaltje komt probeert
zij water en vuur te verzoenen.
Onze bisschoppen zijn toch o zo voorzichtig op al deze domeinen. Ze zouden eens Vlaams Belang en N-VA
voor het hoofd moeten stoten!
Bij dit alles mogen we ons niet laten ontmoedigen. We bevelen in dit verband van harte de lectuur aan van
het boek van Bleri Lleshi ‘De kracht van de hoop’ (Epo, 2018). Hij is politiek filosoof, jongerenwerker in
Brussel en docent aan het UC Leuven-Limburg. Op 13 december huldigde Pax Christi hem als Ambassadeur
voor de Vrede. Lheshi benoemt de wanhoop die er is. Toch is zijn boek hartverwarmend. Het gaat uit van het
inspirerend voorbeeld van Martin Luther King. Die was warempel zoveel meer dan zijn ‘I have een dream’.
Het schetst heel concreet de fundamenten van hoop. Verhalen van hoop liggen voor het rapen. Waarom
kennen we ze nauwelijks? Lheshi stelt: we kunnen van onderuit macht opbouwen en hoop mogelijk maken.
Iets wat we ook met deze Nieuwsbrief proberen.
Voor alle duidelijkheid: een citaat uit een interview met Bleri Lleshi (in Tertio van 10 oktober 2018): “Onze
samenleving heeft nood aan spiritualiteit, aan het inzicht dat er dingen zijn die belangrijker zijn dan het
nieuwste paar Nikes. Ik voer in mijn werk een niet-aflatende strijd voor spiritualiteit als alternatief. Religies
hebben daarbij een cruciale rol te vervullen. Paus Franciscus zet de toon, maar we zijn er nog niet. Ik zou graag
hebben dat iedereen die zich religieus identificeert de oproep van King ter harte neemt: dat de kerk staat of
valt met haar sociale rol. Ze is deel van de samenleving en mag zich er niet van afsluiten. Als niet uitsluitend
Alliët en Maréchal opstaan, maar bisschoppen en kardinalen zich achter hen scharen, samen met duizenden
gelovigen, dan kan dat het discours van de politieke partijen beïnvloeden. Ik wil graag samenwerken met die
levende kerkgemeenschappen, want in essentie vertellen wij hetzelfde verhaal.”
De redactie
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2. Wakker blijven voor vrede, ook in de nacht
Op 3 en 4 november 2018 sloot ‘Wakker voor Vrede’ 4
jaar Vredeswakes Langemark af, met ‘24 uur wakker
voor vrede’. Zo zette dit grote vrijwilligersinitiatief,
gecoördineerd door Ambassadeur voor de Vrede Peter
Peene, een indringend en hartverwarmend orgelpunt
achter vier jaar herdenking van de Eerste Wereldoorlog,
met het oog op vrede en verbondenheid, nu en in de
toekomst. Jo Hanssens, van Pax Christi Vlaanderen,
ging mee de nacht in voor de vrede, en schreef volgende
impressie.
Van 3 op 4 november branden vredesvuren in de nacht. Jongeren en minder jongeren schuiven aan. Vuren in
zeven grote schalen verspreid over de open plek tussen de Duitse begraafplaatsen en het nieuwe vredesmonument
van Langemark-Poelkapelle verwelkomen ons. Om middernacht verzamelen we met meer dan 150 aanwezigen
onder een groot open tentzeil. Peter Peene, sinds meer dan vier jaar bezielende coördinator van ‘Vredeswakes
Langemark. Wakker voor vrede’, herinnert ons aan het motief van dit bijzonder samenzijn: “Hier willen we
de nacht trotseren, het donker, de angst, de vertwijfeling. Hier willen we wakker blijven en ons bewust zijn
van het onmetelijke duister, maar evenzeer van het kleinste puntje licht aan de einder, omdat het spreekt van
hoop.” Dorothy Oger leest met ingehouden stem het gedicht dat ze schreef op 23 maart 2016, de dag nadat
een vriend het leven verloor bij de terreuraanslag in het Brusselse metrostation Maalbeek: “Ik kies voor liefde,
omdat we meer licht nodig hebben, niet méér doden, niet méér macht, niet méér bommen.” Dit gedicht zal
doorheen de nacht nog worden voorgelezen in het Duits, Frans, Engels en Arabisch.
Vervolgens komt een groep jongeren van de Duitse organisatie ASF (Aktion Sühnezeichen Friedendienste)
aan het woord. Zij doen momenteel in ons land een jaar vredesdienst als vrijwilliger, in een gebaar van
verzoening voor het oorlogsleed dat de Duitse legers hebben aangericht tijdens de voorbije wereldoorlogen.
Daarop getuigen de Israëlische Meytal Ofer en de Palestijnse Maha Salah van The Parents Circle over hun
keuze voor dialoog en ontmoeting in plaats van haat en wraak nadat zij een familielid verloren in de strijd
tussen de staat Israël en het Palestijnse volk. Het koor Kontrarie uit Herent luistert dit eerste moment op met
enkele treffende liederen.
Na een uur van stil waken komt er om 1.30 uur een tweede moment in deze nacht van vrede. We luisteren naar
de pijn en het verdriet van ouders die een kind verloren bij vroeggeboorte, door ziekte, een ongeval, verslaving
of zelfdoding. Dit verlies wordt symbolisch geduid door op een grote ster honderd kleine lichten aan te
brengen. We schrijven de naam van een geliefd kind dat gestorven is op een kleine ster en hangen die op aan
de bomen rondom, terwijl ieder in stilte bidt dat deze kinderen “voor altijd een ster in de nacht” mogen zijn.
De nachtwake gaat van 2 uur tot 4 uur verder met een langere tijd van stil vertoeven, inkeer of een rustig
gesprek met een toevallige buur rond de vuren die lekker warm en veilig branden. Om 4 uur komen de
monniken van de trappistenabdij van Westvleteren aan. Eenmalig verlaten ze hun abdij om samen met ons
anderhalf uur lang psalmen te zingen, te luisteren naar een woord uit de heilige Schrift en te waken voor vrede.
Ze maken ook ruimte voor een half uur van volkomen stilte. Na opnieuw zingen van psalmen in de nacht
bidden we om 5.30 uur allen samen: “Moge uw Geest ons brengen op de weg die naar vrede voert.”
Om 6 uur in de morgen kijken we hoopvol uit naar het licht van een nieuwe dag. Met koude voeten maar met
een warm hart luisteren we naar gedeelde dromen voor een wereld waarin niemand achterblijft, niemand te
klein of te min is, een wereld waarin het recht en de waardigheid van elke mens gerespecteerd worden. Het
koor Vamos Pra Lutar zingt nog “Dona nobis pacem - Geef ons vrede”, “Un espoir a germé dans la nuit –
Hoop ontkiemde in de nacht” en “El himno de la paz”.
Een nacht om nooit te vergeten. Nieuwe hoop daagt aan de horizon bij het aanbreken van de nieuwe dag.
De laatste Vredeswake in de namiddag van 4 november in de Sint-Pauluskerk van Langemark vervult de
achthonderd aanwezigen eens te meer met moed en nieuwe kracht tot weerbare liefde op de verdere tocht naar
vrede.
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3. Boekje (k)open

Brian McLAREN, The Great Spiritual Migration
In vertaling luidt dit: ‘De grote spirituele shift. Christendom in beweging’ (1). We
behouden hier de oorspronkelijke titel om twee redenen:
- Het woordje ‘shift’ vinden we niet zo goed. Het gaat inderdaad om een soort
migratie, een uittocht. Een transitie (2), om het met een hedendaags woord te zeggen:
de overgang van een traditioneel naar een postmodern christendom.
- De Engelse taal verwijst naar de Amerikaanse context waarin het werk geschreven
is. Soms voelt dit voor een Europeaan ongemakkelijk aan. Buiten René Girard citeert
de auteur niemand van bij ons. Anderzijds ga je bij de lectuur beseffen hoe weinig
wij afweten van wat er leeft in de Verenigde Staten. We denken alleen aan Trump.
Jonge mensen van bij ons zullen wellicht gemakkelijker Amerikaanse boeken ter
hand nemen (of lezen op internet) dan die van Westerse theologen.
Brian McLaren zelf (°1956) wordt genoemd als een van de meest invloedrijke
christelijke auteurs van Amerika.
Dit boek verdient meer dan een simpele boekbespreking onder de rubriek ‘Boekje (k)open’. Misschien
klinken de inzichten van Brian McLaren voor velen van ons niet echt nieuw. Maar hij brengt ze wel op
een overzichtelijke en persoonlijk wijze bij elkaar. Wie bij ons vertrouwd is met de recente inzichten van
theologie en exegese, zal al vlug veronderstellen dat de meeste mensen dat ook zijn. Niet dus. McLaren
heeft zelf de evolutie doorgemaakt van een conservatieve naar een nieuwe manier van christen zijn. Hij
heeft begrip voor wie in oude categorieën is blijven steken. Zijn huidige inzichten brengt hij naar voren,
doorweven met zijn persoonlijke geschiedenis. Iets wat we bij Europese theologen minder gewoon zijn,
maar wat de empathie bij de lezer en dus de leesbaarheid van het boek sterk verhoogt.
De eerste zin van het boek is al kenmerkend: ‘Het menselijk verhaal is een vertelling over mensen die in
beweging zijn.’ Hetzelfde geldt voor het christelijk geloof. Geloven is in beweging blijven. McLaren nodigt
zijn lezers uit om een drievoudige shift of overgang te maken. Samen zijn we geroepen tot een betere manier
om christen te zijn, en dus ook om mens te zijn. Op drie domeinen. Vandaar de drie delen van zijn boek.
Uit elk deel geven we hier een reeks beklijvende citaten. Die vormen alleen maar het skelet van dit boek: als
een goede predikant doorweeft McLaren zijn betoog met allerlei verhalen. Ook is de band met de ecologische
crisis die we momenteel doormaken bij hem nooit veraf.
1. Van een stelsel met geloofsstandpunten naar een manier van leven
Jezus heeft niet gezegd: ‘Dit is mijn gebod, dat jullie geloven in de juiste leer’ of: ‘Zie, ik geef jullie een
nieuwe systematische theologie’.(blz. 35)
Ik werd overvallen door de angstaanjagende gedachte: ‘Mijn geloof is een stelsel met geloofsstandpunten, en
het werkt niet. Het systeem staat op instorten. Ik kan het niet redden. Het is voorbij.’ (blz. 39)
Misschien, heel misschien, bedacht ik me, draaide het helemaal niet om standpunten. Wat er werkelijk toe
doet, zijn de verhalen waaruit de standpunten zijn gevormd. (blz. 40-41)
De dalai lama verklaarde: “Wanneer wetenschappelijke analyse onweerlegbaar aantoont dat bepaalde
boeddhistische stellingen onjuist zijn, dan horen we de bevindingen van de wetenschap te aanvaarden en die
stellingen te verlaten.” (blz. 54)
Een specifiek voorbeeld van dit proces kunnen we voor onze eigen ogen zien plaatsvinden. In onze tijd zijn
weinig geloofsstandpunten zo sterk onder vuur komen te liggen als het aloude en ooit universele standpunt
dat homoseksualiteit een zonde is. (blz. 55)
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Kunnen we de shift aangaan naar een nieuw begrip van het christelijk geloof als een manier van leven, als
het praktiseren van aanhoudende persoonlijke groei en van culturele evolutie? (blz. 58)
Jezus en Paulus zorgden ervoor dat het niet langer draaide rond oude dingen, zoals regels, tempels,
offerdiensten, hiërarchieën, maar weer om de traditie van liefde. Ze riepen op tot een shift naar liefde, en
daarom moeten ook wij dat doen. (blz. 63)
Het doel van deze kerken zou dan zijn om mensen van alle leeftijden en met alle soorten en maten aan
mogelijkheden te helpen de meest liefdevolle versie van zichzelf te worden. (blz. 71) Begin bij je naasten.
(blz. 74) Van familie tot vrienden tot buitenstaanders tot vijanden. (blz. 75-76) Het ik, de aarde en God. (blz.
76-79) Liefde inbedden in rituelen met betekenis. (blz. 79-82)
2. Van een gewelddadige God die domineert naar een geweldloze God die bevrijdt
Ik maak me er zorgen over dat het christendom doodt. Ik ben boos en diepbedroefd over het geweld dat
al heeft plaatsgevonden, doordat onze religie maar al te vaak geen school in liefde is geweest, maar een
heksenketel vol angst, vijandigheid, vooroordelen en ergere zaken. (blz. 89)
Gemotiveerd door hun geloof in God en hun honger naar goud (een cocktail die destijds al even gevaarlijk
was als nu) plunderden de Spaanse christenen Latijns-Amerika, net zoals hun Portugese evenknieën. De
conclusie van Bartolomé de las Casas luidt: “We mogen de zeer oprechte en waarachtige schatting doen dat
in de veertig afgelopen jaren door de helse daden van christenen meer dan twaalf miljoen mannen, vrouwen
en kinderen onterecht zijn gedood. Ik denk zelfs dat er in werkelijkheid eerder zo ’n vijftien miljoen doden
zijn gevallen, en dan overdrijf ik niet.” (blz. 98)
Steeds meer mensen uit ons midden erkennen met verdriet dat vele vormen van superioriteit – christelijke,
blanke, mannelijke, heteroseksuele en menselijke – niet alleen zijn verweven met de christelijke geschiedenis,
maar ook met de christelijke theologie. (blz. 109)
De navolging van Jezus betekent dat je andere opvattingen krijgt over God. Als je Jezus aanvaardt en de God
van wie Jezus hield, word je een atheïst ten opzichte van het Opperwezen dat geweld gebruikt en dominante
macht. (blz. 112)
Om te begrijpen hoe onze concepten van God omgekeerd kunnen worden van geweld tot geweldloosheid, kun
je erover gaan nadenken hoe je opvatting over God in de loop van je leven tot nu toe zich heeft ontwikkeld.
God 1.0. Toen je een baby was, was je behoorlijk egoïstisch. Het werk van deze God dat doorgaans werd
uitgevoerd door je ouders, was om naar je toe te komen zodra je riep, je troep op te ruimen, je wensen te
vervullen. (blz. 114)
God 2.0. Nadat je je beste vriendje op de kinderopvang drie dagen na elkaar had gebeten omdat hij je
knuffelgiraf had afgepakt, besloot je dat hij er toch even mee mocht spelen. Zo groeide je door naar God 2.0.
Die had de lastige taak om je op te roepen je egoïsme in te ruilen voor ruimhartigheid. (blz. 114-115)
God 3.0. Toen je oud genoeg was om naar school te gaan, betrad je een nieuwe wereld aan regels en schema’s.
Toen je jongvolwassen werd, promoveerde je naar God 3.0: de God van regels en fair play, wiens taak het
was degenen die zich aan de regels hielden te belonen, en degenen die ze negeerden te straffen. (blz. 115)
God 4.0. Een paar jaar later werd je voor het eerst verliefd. Je leerde de kunst van opoffering, de genade om
vergeving te schenken, de nederigheid om vergeving te vragen. Zo verscheen God 4.0 in beeld: een God van
genegenheid, trouw, vergevingsgezindheid en familie. (blz. 115-116)
God 5.0. Er is echter één probleem. God 4.0 is de God van de exclusieve wij die zijn gunsten verleent aan ons
maar niet aan hen. We hebben God 5.0 nodig, een God van het inclusieve wij, die de God is van ons allemaal.
Hij breidt zich uit tot de hele mensheid, tot al wat leeft en tot alle planetaire ecosystemen die we met elkaar
delen. (blz. 117.121)
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Deze God is al in ons midden: in Europa en in de Engelssprekende wereld. Wereldwijd is er van onderaf een
beweging onder christenen aan het ontstaan die geïnspireerd wordt door al deze aanstekelijke theologische
creativiteit (blz. 123-128 met heel wat namen).
Het hoofdstuk over de Bijbel gaat uit van een preek van de negenjarige Lucy: “Als ik nadenk over God, denk
ik aan iemand die nooit iemand anders zou vermoorden of doden. Maar als je daarover nadenkt, vraag je je
toch iets af. Want het was toch God die de engel des doods als straf naar Egypte stuurde? Dat zet je toch aan
het denken? Is God daar nou tegen of niet? Ik bedoel, wat hebben die jongetjes gedaan dat ze dood moesten?
Het was een fout van de farao? Besef je nu hoe weinig we afweten van God? Ik hoop dat je zo aan het denken
bent gezet. Bedankt voor het luisteren.” (blz. 130-131)
Lucy had gelijk: de God als op exclusiviteit en superioriteit gericht Opperwezen van de conventionele religie
is in de Bijbel te vinden. Maar keer op keer van Genesis tot Openbaring, wordt de God van het exclusieve
uitgedaagd , en komt er een grootser visioen in beeld van een oneindig meedogende, edelmoedige en genadige
God. De Bijbelse bibliotheek voert ons door een lange nacht van worstelingen naar een nieuw ochtendgloren.
Ze onthult daar de ruimhartige, genadige en heilige Geest die het totale universum, en onze levens, uitnodigt
tot een groeiende goedheid, heelheid, schoonheid en harmonie. (blz. 141-142)
3. Van een georganiseerde religie naar een organiserende religie
Hoe kunnen de spirituele en theologische shifts waar we in de vorige hoofdstukken over hebben nagedacht
op een positieve manier leiden tot een verandering in het wezen van onze cultuur? (blz. 149)
Gematigde en progressieve christenen vinden het heerlijk om over het succes van de religieus rechts
denkenden te klagen en om de leiders ervan te bekritiseren. De beste kritiek bestaat echter uit het toepassen
van het goede. De tijd om te klagen en kritiek te leveren ligt achter ons. Het is tijd om in beweging te
komen. Deze beweging moet zowel binnen als tussen denominaties zijn beslag krijgen. Dat komt doordat de
problemen die we moeten oplossen groter zijn dan het lutheranisme, de orthodoxie, het presbyteranisme of
het katholicisme. (blz. 167-168)
Ik bleef het gevoel houden dat de kerk in het Westen is vastgelopen in een gevaarlijke patstelling. Aan de ene
kant hebben we de goedhartige mensen die loyaal zijn aan hun religieuze instituten, die naarstig ijveren voor
hun tradities, en die zo bang zijn voor compromissen dat ze bereid zijn tot excommunicatie van iedereen die
een oproep tot verandering doet. Aan de andere kant hebben we hun moreel gepassioneerde tegenspelers: zij
die de buik vol hebben van tradities die hun niets meer zeggen, die walgen van al het geld en al de energie die
nodig zijn om de institutionele schepen drijvend te houden. Ik zei tegen mezelf: ‘Als er slechts een van deze
twee zijden de overwinning behaalt, dan verliezen we allemaal’, want zowel vitale instituten als levendige
bewegingen zijn nodig voor een florissante mensheid. (blz. 169)
Het onderwerp dat velen van ons christenen het meest bezighoudt is
de toestand van onze kerken. We zien hoe ze rimpels gaan vertonen,
vergrijzen en leeglopen. Zou het kunnen dat Gods Geest de kerk oproept
om niet langer te proberen zichzelf te redden, en in de plaats daarvan
samen met God de wereld te gaan redden? (blz. 171) Daarom hebben
we deze derde shift zo ontzettend hard nodig: die van een religie die
georganiseerd is ten behoeve van eigen lijfsbehoud en privileges naar
een religie die zaken organiseert ten behoeve van het algemene welzijn.
(blz. 177)
Wij roepen rechtvaardige en ruimhartige christelijke gemeenschappen die zijn aangehaakt bij deze grote
spirituele shift op om zich bekend te maken. Op plaatsen waar zulke gemeenschappen nog niet bestaan,
roepen we christenen op om op een creatieve manier nieuwe op te zetten. (blz. 178) We roepen christelijke
leiders en ouders op om opnieuw te beginnen bij de kinderen, de jeugd, de studenten. (blz. 181) Wij roepen
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christelijke gemeenschappen, bewegingen en instituten op om een ander soort leiders te rekruteren en hen op
een andere manier te trainen. (blz. 184)
Vooral binnen de katholieke kerk in Amerika bestaat er een acute leiderschapscrisis. Wie zou, tijdens de
reactionaire pausschappen van Johannes Paulus II en Benedictus, zich nog willen aansluiten bij het Amerikaanse
katholicisme, afgezien van de meest conservatieven? (Nvdr: kan hetzelfde niet gezegd worden van het
katholicisme in Nederland?) Alleen de tijd zal leren of het voorbeeld van paus Franciscus een langdurige shift
zal betekenen of slechts een kort schokje zal geweest zijn. (blz. 187)
De grote taak van deze generatie zal zijn om op de vierkoppige bedreiging te reageren die we hebben geërfd
van onze voorgaande generaties:
- een ecologische crisis die, als er niets aan gedaan wordt, zal leiden tot een catastrofale milieuramp;
- een economische crisis door de obsceen toenemende ongelijkheid die de armen in de wereld uitbuit of
uitsluit en tegelijk de rijken ontmenselijkt;
- een socio-politieke crisis door raciale, etnische, politieke en klassenongelijkheid die een conflict oplevert dat
kan leiden tot een catastrofale oorlog;
- en een spirituele en religieuze crisis doordat de religieuze instituten die ons zouden moeten helpen bij het
oplossen van de drie vorige crises ofwel onze tijd verspillen, of de zaken nog erger maken dan ze al zijn. (blz.
191)
Het veranderingsproces vindt plaats op vier van elkaar afhankelijke niveaus.
Op de eerste plaats is er de innerlijke persoonlijke verandering.
Deze moet leiden tot interpersoonlijke verandering. Veranderde personen steken raciale, religieuze, etnische,
op klasse gebaseerde of politieke grenzen over om vriendschappen op te bouwen.
Ze maken de weg vrij voor structurele of institutionele verandering.
Een ander niveau dat door te veel mensen wordt genegeerd: de culturele verandering. Voorbeeld: racisme ging
ondergronds door nadat het verwijderd werd uit de wetgeving. Op precies zo ’n manier leven velen onder ons
in gemeenschappen waarbinnen recycling verplicht is, terwijl de cultuur consumptief blijft. (blz. 192-194)
Het woord van God komt tot ons: Kom in beweging! Ga verder! Ga vooruit! Er opent zich een weg door de
woeste zee: eerst zijn er een paar, dan een stuk of tien, dan duizend, en dan een miljoen mensenharten die
opengebroken worden door de goddelijke liefde die de wereld kan helen, harten die opstijgen op reis naar een
betere manier om christen te zijn, en naar een betere manier om mens te zijn. (blz. 231)
(Brian McLaren)

(1) Uitgeverij Kok Utrecht, 2018
(2) We ontlenen het woord ‘transitie’ aan PALA vzw info@pala.be, waarin Dirk Barrez een grote rol speelt. Het slaat op de
noodzakelijke omslag die onze maatschappij moet maken om niet ten onder te gaan.
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4. Stem vanuit de moslimgemeenschap 					Yassin El Attar
Vrede zij met jullie allen,
We beleven de kerstperiode. Een vraag die ik vaak krijg luidt: “Vieren moslims
eigenlijk kerst?”. Het antwoord daarop is niet ondubbelzinnig.
Moslims vieren in principe Kerstmis op zich niet. De religieuze betekenis van Kerstmis
draait rond de geboorte van Jezus. Jezus is toch ook een belangrijke profeet in de
islam, hoor ik u denken. Waarom vieren moslims dat feest dan niet?
Enkele weken geleden had ik een dialoogavond met bisschop Lode Aerts in Brugge. Het ging over het
belang van het heilige boek (bijbel en koran) in de liturgieën en het dagelijkse leven. Wat veel toehoorders
niet wisten is dat, net zoals de Thora voor christenen een heilig schrift is, de bijbel voor moslims ook een
heilig schrift is. Een pertinente vraag die ik dan vaak krijg is: als we allebei in de bijbel en Jezus geloven,
wat is het verschil dan precies tussen het christendom en de islam? Wel, net zoals het nieuwe testament
enkele dogma’s uit het oude testament genuanceerd en aangepast heeft, heeft ook de koran enkele
christelijke dogma’s en gewoontes herroepen.
Hét belangrijkste theologische concept in de islam is tawheed. De éénheid en singulariteit van God.
Volgens de koran kan enkel God de diepste bron van geloof en gebed uitmaken. God is degene die het
universum geschapen heeft en God is degene die ons zal verlossen in het hiernamaals. De profeten zijn
uiteraard belangrijk, maar het zijn slechts boodschappers. Boodschapper van God is dan ook de term
die gebruikt wordt in het Arabisch om naar de profeet te verwijzen. Het spreekt voor zich dat de islam
en het christendom in de praxis dicht bij elkaar staan (ze komen uit dezelfde Abrahamitische traditie),
maar in de benadering van de status van de profeten ligt het grootste verschil. Voor christenen is Jezus de
vermenselijking van God, God die zich geuit heeft als mens onder de mensen, God die als mens gestorven
is aan het kruis ten dienste van de mensheid. Hierin ligt het grote verschil met de islam: voor de islam is
Jezus een boodschapper van God, geen vermenselijking van God.
Het gevolg is dat in de praktijk de geloofsbeleving en aanbidding door moslims en christenen nogal
van elkaar verschilt. Ten eerste wordt in de islam de profeet Mohamed niet aanroepen in gebed, maar
eerder als voorbeeld voor gedrag gesteld. Daarnaast is er in de soennitische traditie van de islam geen
heiligenverering zoals het katholicisme die kent. In de soefi-stroming van de islam bestaat wel een vorm
van heiligenverering. Sommige geleerden vinden dat de soefi’s zichzelf hierdoor buiten de islam plaatsen.
Ook bij de sjiieten vereert men generaties van nakomelingen van de profeet. Maar binnen de soennitische
traditie, die het overgrote deel van de islamitische wereld aankleeft, is heiligenverering uit den boze, men
bestempelt dit soms zelfs al afgoderij. Wat het soennitische gedachtegoed voor veel moslims, en aspirantmoslims, zo aantrekkelijk maakt is dat het pretendeert dat het een ‘puur’ geloof in God voorstaat. Dat
het de enige religieuze stroming is die zuiver is in de aanbidding. Dit is ook de verklaring van het feit
dat de islam een verbod op afbeelding van de profeten handhaaft. De islam wilde vermijden dat de
iconen van de profeten en heiligen, en bijgevolg de profeten en heiligen zelf, vereerd zouden worden.
Tenslotte wordt zélfs het vieren van de geboortedag van de profeet Mohammed, eid al Mawlid, door
veel soennitische geleerden bestempeld als een regelrechte beschimping van tawheed. Het vieren van de
geboorte van de profeet Jezus valt dus niet te rijmen met de fundamentele theologie van de islam en dat
is dan ook de reden waarom moslims Kerstmis an sich niet vieren.
Religieus heeft Kerstmis voor moslims in Kortrijk wel een belangrijke alternatieve betekenis. Het kerstfeest
is een moment dat uiterlijk belangrijk is voor onze christelijke medegelovigen. Het is dan ook onze
(lees verder op blz. 13)
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Dreigen met atoomwapens ? (vervolg)
vertaald uit J.-M. MULLER, Guy Riobé. Jacques Gaillot. Portraits croisés, DDB 1996 – blz. 155-160, de
tussentitels werden toegevoegd
Jacques Gaillot loopt op 17 juni 1983 in zijn bisdomblad “Eglise d’Evreux” vooruit op het debat dat in
november van dat jaar zal plaatsvinden in de Franse plenaire bisschoppenconferentie. Dit is het editoriaal
waaronder hij zijn handtekening plaatst.

Vrede en ontwapening
Ik heb met vreugde de pastorale brief van de Amerikaanse bisschoppen, “De uitdaging van de vrede”,
verwelkomd. Het is een helder en moedig woord dat ondubbelzinnig de atoomwapens veroordeelt. Deze
stellingname van een volledig episcopaat is zonder overhaasting tot stand gekomen. Via meerdere etappes,
waarbij ze de opeenvolgende redacties van hun project publiek maakten, hebben de Amerikaanse bisschoppen
getoond dat ze over deze vragen een breed debat op gang wilden brengen, zowel bij de katholieken als bij de
Amerikaanse publieke opinie. Op die manier werd een hele Kerk tweeëntwintig maanden lang betrokken bij
een bewustwordings- en reflectieproces dat uitliep op de publicatie van deze pastorale brief.
Wat ons land betreft, is het goed te weten dat de strategie van de Franse defensie niet te vergelijken valt met
die van de VS of van een ander Europees land. Het centrale element in de Franse defensie is gebaseerd op
de nucleaire afschrikking, “de zwakke tegenover de sterke”, wat niets anders is dan een permanente dreiging
om tot zestig miljoen mensenlevens te vernietigen.
De Franse commissie ‘Rechtvaardigheid en vrede’ heeft onlangs elementen van reflectie gepubliceerd over
de Franse nucleaire afschrikking. Ze stelt met klem de “logische, strategische en ethische paradoxen” van
die afschrikking aan de kaak. Ze stelt de fundamentele vraag: “Bestaat er een alternatief voor de actuele
afschrikking, een efficiënt alternatief voor landsverdediging dat tevens moreel aanvaardbaar is?”
Op dit ogenblik vindt in Frankrijk in meerdere sectoren die met opinievorming te maken hebben, zoals in de
schoot van de Beweging voor een Geweldloos Alternatief (MAN) een diepgaande reflectie plaats over wat een
‘geweldloze verdediging door de bevolking’ zou kunnen zijn. Het gaat erom binnen de geweldloze strategieën
op zoek te gaan naar efficiënte alternatieven voor dit dilemma: zich bewapenen of zich onderwerpen, en
andere verdedigingsmiddelen op punt te stellen die gebaseerd zouden zijn op geweldloze methodieken.
Ikzelf waardeer in elk geval het belang van dergelijk onderzoek, dat de steun van velen verdient. Hier gaat
het duidelijk niet om onverantwoordelijk pacifisme of irrealistische profetentaal. Zal de Kerk van Frankrijk
nieuwe horizonten openen voor de mens van het eind van de 20e eeuw? Is voor haar het moment niet
aangebroken om een publiek debat op gang te brengen over kwesties die met landsverdediging te maken
hebben?”

De jaarlijkse bisschoppenconferentie nadert
Op 15 oktober 1983 publiceert een lokaal weekblad, La Dépêche d’Evreux, een lang interview met Jacques
Gaillot onder de titel “Een bisschop zet de ramen open”. De ondertitel luidt: “Vrede, geweldloosheid,
werkloosheid, derde wereld: Mgr. Jacques Gaillot, bisschop van Evreux, droomt van een open Kerk. Van een
Kerk “in volle wind”. Wanneer de journalist hem vraagt of hij verlangt dat de Franse bisschoppen stelling
zouden nemen in kwesties van vrede en ontwapening, antwoordt Jacques Gaillot: “Ik zou niet graag hebben
dat er een verklaring komt op de komende bisschoppenconferentie. Ik zou veel liever hebben dat de Kerk een
breed publiek debat aanmoedigt over deze kwesties en zich daarna pas uitspreekt. […] Op dezelfde manier
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wens ik dat de Kerk ook op andere domeinen haar oor te luisteren legt om te weten wat daarover vandaag
gedacht wordt: over werkloosheid, over de derde wereld, over rechtvaardigheid, over vrijheid. Zij heeft
vaak de neiging zich op zichzelf terug te plooien. Ik zou de tegenovergestelde tendens willen bevorderen. Ik
droom van een Kerk “in volle wind””.
Op 28 oktober publiceert een andere krant, Ouest-France, een artikel onder de titel “Evreux: bisschop
en geweldloos militant”. Daarin doet de auteur de positie uit de doeken van “een jonge Franse bisschop,
Jacques Gaillot, (achtenveertig jaar), die sinds verleden jaar aan het hoofd staat van het bisdom Evreux”. Het
artikel preciseert dat Jacques Gaillot wenst dat de Franse bisschoppen, die over enkele dagen bijeen zullen
komen in Lourdes, in navolging van de Amerikaanse bisschoppen, ondubbelzinnig de atoombewapening
zullen veroordelen. “Een christen, aldus Jacques Gaillot, kan niet tevreden zijn met het evenwicht van de
terreur, een gedachte die evident noch profetisch noch evangelisch is. […] Als de Kerk hiermee geen rekening
houdt, gaat ze voorbij aan haar zending.”

De bisschoppenconferentie van november 1983
Tijdens de Franse plenaire bisschoppenconferentie, die in Lourdes op 5 november 1983 begint, wordt een
tekst ter stemming aangeboden. Roland Dollé, priester van het bisdom Evreux, heeft later op het Institut
Catholique van Parijs hierover een ‘verhandeling’ geschreven, getiteld “Vanuit de brief van de bisschoppen
‘De vrede winnen’, onderzoek en verhouding tussen religieuze overheid en het middenveld.” Daarin schrijft
hij het volgende over de manier waarop de tekst van ‘De vrede winnen’ door de bisschoppenconferentie
werd aangenomen: “De tekst ‘De vrede winnen’ was oorspronkelijk opgesteld om als vertrekpunt te
dienen voor verdere reflectie. Maar op aandringen van Mgr. Violnet, en daarin bijzonder gesteund door
kardinaal Lustiger, werd hij ter stemming voorgelegd om een verklaring te worden vanwege de assemblee.
Twee essentiële redenen worden ingeroepen om deze perspectiefwissel te rechtvaardigen: de dwingende
noodzaak om een uitspraak te doen met het oog op de pacifistische manifestaties van het moment en de
noodzakelijkheid voor de bisschoppen om zich solidair te tonen met de stellingname van Johannes-Paulus II
in verband met de afschrikkingsproblematiek.”
Jacques Gaillot komt in Lourdes tussenbeide en doet een poging om een echt debat op gang te brengen. Hij
wijst erop dat het niet de taak is van de bisschoppen om de nucleaire afschrikking te rechtvaardigen en dat
het veeleer hun rol is rekening te houden met de inbreng vanuit de geweldloosheid. Maar al vlug merkt hij
dat het debat afgegrendeld wordt. Bij zijn terugkeer in Evreux zou hij me (nvdr: = Muller) aan de telefoon
zeggen: “Zodra ik Mgr. Lustiger in de bres zag springen begreep ik dat er orders waren gekomen vanuit Rome
en dat het onmogelijk zou zijn om te verhinderen dat de tekst zou aangenomen worden.”
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Uiteindelijk, op 8 november 1983, wordt de tekst inderhaast gestemd en met quasi unanimiteit aangenomen.
Merkwaardig is het wel dat volgens de eerste informatie die het secretariaat van de bisschoppenconferentie
aan de pers verstrekte, en die door alle media direct werd overgenomen, de tekst zou aangenomen geweest
zijn met 93 stemmen vóór en 2 tegen. In werkelijkheid blijkt het zo te zijn dat hij, op 103 uitgebrachte
stemmen, met 93 stemmen werd aangenomen, naast 8 neen-stemmen en 2 onthoudingen.
De ‘verklarende nota’ die de bisschoppen aan de pers bezorgden is zeer duidelijk wat de nucleaire afschrikking
betreft: “Afschrikken is nog mogelijk binnen de wet. Daarom mogen landen, wettelijk gezien, ervoor zorgen
dat hun defensie in staat is om aanvallers af te schrikken, zelfs door te dreigen met een nucleaire tegenaanval.”
De geweldloosheid als dusdanig hoort niet thuis in het domein van de publieke actie: “De evangelische
geweldloosheid kan niet gevraagd worden van staten; deze hebben de plicht de burgers te beschermen.”
Terugkerend op het “morele probleem van de afschrikking” preciseert de verklarende nota: “Dreigen is niet
hetzelfde als gebruiken. Met betrekking tot de strategie van Frankrijk zou het gebruik onaanvaardbaar zijn;
het zou dan gaan om een totale oorlog door aanvallen tegen hele steden. Maar de morele beoordeling van
het gebruik, slaat die ook op de ‘simpele’ dreiging ermee? Nee, lijkt het ons, hoe riskant het onderscheid
ook is.”
In werkelijkheid is dat onderscheid niet riskant, maar gewoon waanzinnig. Akkoord, de dreiging ermee is
niet hetzelfde als het gebruik ervan, maar het is wel dreigen met het gebruik. En hoe zou de dreiging moreel
aanvaardbaar kunnen zijn als het gebruik beoordeeld wordt als intrinsiek pervers? Hoe kan men dreigen iets
te doen als men niet het recht heeft om het te doen? Per slot van zaken verbiedt het formeel verbod om de
dreiging uit te voeren ook formeel om ermee te dreigen.

De reacties
De titels op de voorpagina’s van de kranten winden er geen
doekjes om: “De bisschoppen van Frankrijk voor nucleaire
afschrikking” (Le Matin, Le Figaro, Le Monde, ook Libération).
Alleen (het katholieke dagblad) La Croix doet zijn best om de
bisschoppelijke verklaring onder een ander daglicht en een
andere titel te presenteren: “Voorbij de afschrikking” De
commentatoren die goed thuis zijn in de materie zijn eveneens
zeer duidelijk. Zoals Jacques Isnard, defensiespecialist van Le
Monde. Die schrijft in een artikel onder de titel “Erg militair geïnspireerd”: “Officieren staan echt perplex, maar
zijn tevreden. Perplex, want nooit hadden ze durven denken – bekennen ze zelf – dat de Franse bisschoppen
zo gemakkelijk het concept van nucleaire afschrikking zouden aanvaarden, door dit gelijk te stellen met
een daad van wettige zelfverdediging van een land. Tevreden, omdat deze goedkeuring, hoe genuanceerd
ook, in Frankrijk de laatste tegenstanders van atoombewapening zal marginaliseren en heel waarschijnlijk
een nationale consensus zal verstevigen, wat voorheen rond deze thematiek zo moeilijk te bereiken was.”
Tegelijkertijd noteert Jacques Isnard dat de tekst van de bisschoppen herinnert aan “bepaalde beweringen
in de inleiding op de wet van de militaire programmering.”
De krant Libération van 10 november 1983 is de eerste die gewag maakt van het dissidente optreden van
Jacques Gaillot. Het artikel van Jean Guisnel is getiteld: “De pacifistische bisschop van Evreux tegen de positie
van zijn collega’s”. “Deze houding, schrijft hij, zal geen verrassing zijn voor hen die deze jonge (48 jaar) en
geëngageerde prelaat kennen. Hij die nog niet lang geleden voor de rechtbank een jonge gewetensbezwaarde
van zijn bisdom verdedigde en die verleden jaar een petitie van MAN ondertekende.”
[…] Jean Guisnel herinnert eraan dat het tijdens de Algerijnse oorlog was, toen hij officier was, dat Jacques
Gaillot zich bewust was geworden van de zinloosheid van het geweld en begrepen had dat de geweldloosheid
in eenklank was met het evangelie. Waarop de journalist vervolgt: “Het probleem is dat het ook in de naam
van het evangelie is dat de meerderheid van de Franse bisschoppen zijn steun heeft bekend gemaakt aan de
politiek van de nucleaire afschrikking.”
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En bisschop Gaillot?
Die tegenstelling zal Jacques Gaillot echter niet van zijn paard lichten: “Het evangelie is niemands bezit,
en ik heb geoordeeld vanuit mijn geweten als christen, als mens en als bisschop. Ik heb de indruk dat de
weg van de geweldloosheid hoopvolle perspectieven biedt. […] Ik leg me democratisch neer bij de stem
van de meerderheid in het episcopaat, maar ik ben erg ontgoocheld.” In werkelijkheid zal Jacques Gaillot,
voorbij deze diplomatische formule, zich daar niet bij neerleggen. Overigens, hoe zou zijn “geweten als
mens, christen en bisschop” zich kunnen neerleggen bij een “stem van de meerderheid”?
Het is met een artikel in Le Monde van 11 november 1983 dat Jacques Gaillot zijn afwijkende mening publiek
bekend zal maken. Dit is de integrale tekst van dat artikel:

Waarom ik tegen heb gestemd
Ik weet dat men een rijdende trein niet tot stilstand kan brengen door met zijn voet op het rempedaal te
duwen. Door te stemmen tegen de verklaring van de bisschoppen wilde ik op de eerste plaats de gebruikte
procedure aanklagen. Waarom zo overhaast een uitspraak doen in zo’n essentiële kwestie? Waarom het
risico lopen zoveel gelovigen en mensen van goede wil te ontgoochelen, die van de herders van de kerk van
Frankrijk een hoopvol woord verwachtten?
Waaraan het in ons land ontbreekt, dat is een breed debat over de kwesties van vrede en ontwapening. Er
werd ons daartoe een magnifieke gelegenheid geboden, en die is nu verloren gegaan. Op een bescheiden
manier had men een werkdocument kunnen voorleggen aan allen die de zaak van de vrede ter harte
nemen. Een open document, bestaande uit voorstellen en niet uit stellingnames, dat aan elke strekking de
mogelijkheid zou bieden om zich uit te spreken. Nu ziet men niet goed hoe een dergelijk debat op gang zou
kunnen gebracht worden. Na de verklaring van de bisschoppen is de deur weer dicht.
De manier waarop een tekst onthaald wordt is niet onbelangrijk. Bepaalde mensen heeft hij gesterkt en
verheugd, anderen heeft hij ontgoocheld. Wat zullen zij, die de nieuwsberichten hebben gehoord of de
krantentitels hebben gelezen, onthouden? Één iets: de Franse bisschoppen zijn vóór de nucleaire afschrikking.
Ze zeggen ja aan de bom. In alles wat daarover gezegd werd klinkt niets door vanuit het evangelie dat
hoopgevend zou kunnen zijn. De positie van de Franse bisschoppen kan men samenvatten als status quo,
voorzichtigheid en realisme.
Ik heb tegen deze verklaring gestemd omdat zij geen profetisch woord riskeert. Wat valt er te zeggen? Een
profeet is niet iemand die morgen of overmorgen gelijk heeft. Hij spreekt vandaag dwingende taal, zonder
te wachten. De nucleaire afschrikking is niet alleen een feit, zij is op de eerste plaats en vooral een keuze.
Net als op andere domeinen bestaat hier geen fataliteit. Is er immers geen alternatief voor de nucleaire
afschrikking?
Alle groepen die zich inzetten voor de zaak van de vrede, allen die zich geëngageerd hebben in een geweldloze
strijd, moeten zich niet laten ontmoedigen door een tekst die twijfel lijkt te zaaien omtrent de mogelijkheden
waarin zij geloven. Op het einde van deze 20e eeuw moeten nieuwe wegen gebaand worden. Deze ernstige
en moeilijke zaken, zoals de vrede, landsverdediging, ontwapening, nodigen ons uit tot de moed om een
gedurfd woord te spreken dat hoop in zich draagt.

Ter info. Vorig jaar in november (2017) vond in het Vaticaan nog een indrukwekkende internationale
conferentie over kernontwapening plaats. Deze bijeenkomst bevestigde het standpunt van de Heilige Stoel
van 8 december 2014 en het belang van een kernwapenverdrag. Marc Stenger, bisschop-voorzitter van Pax
Christi Frankrijk, spreekt zich geregeld uit in dit dossier. Zo ook de Franse Commissie Rechtvaardigheid en
Vrede. Maar voorts weinig beweging in Frankrijk. Modernisering van het tuig gaat ook daar verder. (Bron:
Pax Christi International)
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(vervolg van blz. 8

religieuze en menselijke plicht om dit kerstfeest als aanleiding te nemen om eens over het muurtje te
gaan kijken en onze medegelovigen te leren kennen. Daarom organiseren we, zoals ieder jaar, vanuit
de Kortrijkse moslimgemeenschap, in het kader van ‘Dialoog in Vriendschap’, een dialoogactiviteit tussen
Kortrijkse christenen en moslims. Dit jaar zetten meerdere christelijke gezinnen hun deur open op 22
december om moslims mee te laten proeven van de kerstsfeer. In mijn ervaring als bruggenbouwer tussen
verschillende gemeenschappen zijn er weinig initiatieven zo doeltreffend als bij elkaar over de vloer
komen. Het versterkt het wederzijds respect en begrip tussen verschillende gemeenschappen. Het helpt
nieuwkomers om de ontvangende groep beter te begrijpen en zich aanvaard te voelen. Het toont aan
dat we menselijk verenigd zijn in het vieren, ondanks het vormelijke verschil. Tijdens de vorige ramadan
organiseerden we ‘tables d’iftar’ waarbij de omgekeerde beweging gemaakt werd, dat was één van de
meest zinvolle activiteiten die ik de voorbije jaren ondernomen heb.
Ondanks dat moslims het kerstfeest religieus niet
vieren, heeft het wel een belangrijke sociale dimensie
gekregen. Net zoals veel autochtone Vlamingen
Kerstmis om sociale (en soms ook commerciële) redenen
vieren gebeurt dit bij moslims ook. Uiteindelijk is het
dé uitgelezen kans om met de brede familie samen
te zijn aangezien quasi niemand moet werken en het
door de korte dagen en het koude weer, gezellige
dagen zijn om samen door te brengen. De kerstsfeer in
december sijpelt ook binnen bij islamitische gezinnen.
De kinderen willen ook op een bepaalde manier het
feest meevieren dat hun klasgenootjes zo belangrijk
vinden. De moslimgezinnen die ik ken die een sfeervolle
kerstboom hebben kan ik op één hand tellen, maar hier begint toch wel verandering in te komen.
Oh ja, de moslims die problemen hebben met een kerstmarkt? Die zijn er niet hoor, integendeel…

TGL VERNIEUWT
Zoveel blijven er niet meer over: religieuze tijdschriften met een frisse kijk op de werkelijkheid. Tijdschrift
voor Geestelijk Leven is één van de belangrijkste.
Het presenteert zichzelf als “een tweemaandelijks tijdschrift voor spiritualiteit in Vlaanderen en
Nederland. TGL verkent hedendaagse spiritualiteit en zingeving vanuit de joods-christelijke tradities met
de vinger aan de pols van de huidige tijd.” Een exemplaar ter kennismaking wordt bezorgd mits een
kaartje aan ‘Abonnementendienst TGL, Halewijnlaan 92 – 2050 Antwerpen.
Thans is het bezig de redactie te vernieuwen en te verjongen. Vanaf volgend jaar (2019) wil het evolueren
naar een kwartaalblad met telkens iets volumineuzer nummers. De redactie denkt aan één overkoepelend
thema per jaar, opgesplitst in deelthema’s. De abonnementsprijs, 30 euro, blijft gelijk.
TGL wil ook meer aanwezig zijn in de sociale media en haar digitaal aanbod opvoeren.
Website: www.tgl.be
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5. Jeremiade - Stem en tegenstem

Pal voor onze waarden en normen, durven we?
Ik ben een kind van de jaren ’80. Toen ik een klein beetje bewust werd, was de Muur
al gevallen, er was hoop op een stabiele, veilige wereld. Het milieu stond onder
druk, diversiteit leek een grote uitdaging, maar morgen leek nog mooier te worden
dan vandaag. We wisten wat we deelden en waar we voor stonden. We durfden te
zeggen waar we voor stonden tegen mensen én leiders die andere praat verkochten.
Uiteraard is de kans groot dat ik mijn jeugd wat idealiseer, maar toch
Hoe zijn we hier beland? In publieke debatten die permanent oververhit lijken te verlopen, in een
onvoorspelbare wereld en omgeving, waar respect en oprecht werken aan de toekomst cynisch wordt
ervaren. We plooien op onszelf terug, als mens én als samenleving. We denken te kunnen behouden wat
we hebben door een scherm op trekken. Terwijl we weten dat dit niet zo is.
Dus wenden we de ogen af: als gele hesjes schreeuwen dat ze ‘niet meer mee kunnen’, een wanhoopskreet,
helaas ook overschaduwd door intriest geweld; als partijen onder het mom van ‘onze normen en waarden’
niet alleen wansmakelijke campagnes lanceren, maar zelfs gewoon zich met leugens verzetten tegen een
internationale tekst die zegt: migratie is een gigantische uitdaging: laat ons die samen aanpakken, met
respect voor de mensenrechten én met aandacht voor de grondoorzaken; als we op geen enkele manier
de nodige stappen zetten om het probleem van de 21e eeuw, klimaatsverandering, aan te pakken. Als
onze regio ongeveer het hoogste zelfmoordcijfer in Europa heeft.
Omdat het ons onwennig maakt en dwingt ons doen en laten in vraag te stellen.
Maar sorry, we mogen niet zwijgen. Laat ons de ogen niet afwenden van al die kinderen in de kribbe. Nee,
mensenrechten zijn niet iets dat ‘ter discussie’ kan staan. Het zijn de fundamenten van onze beschaving
voor iedereen. Wie daar twijfel over zaait, kan geen gerespecteerd gesprekspartner zijn om de leiding te
nemen. Uiteraard moeten we verstandig nadenken over hoe we met migratie omgaan, maar niet zonder
het ‘menszijn’ van mensen wereldwijd los te laten. Daar is geen onderhandelingsmarge op. Mensenrechten
respecteren is niet zomaar een mening.
Nee, het klimaatprobleem zal niet spontaan verdwijnen. De wetenschap is duidelijk en hard. Niet handelen
is verzuimen aan onze menselijke plicht. Ja, vele mensen hebben het moeilijk, ja, daarom zoeken mensen
vaak antwoorden waar ze niet liggen. In radicalisme of racisme, in geweld, in drugs, in wanhoopsdaden.
Dus ja, ieder mens verdient zorg en aandacht, niet de kwetsbaren moeten de last dragen van de toekomst.
Want dat zijn onze waarden en normen, als samenleving, als mens én als christen: dat iedere mens
een evenwaardig mens is, dat we staan voor zorgzaamheid voor wat ons omringt. Mededogen,
medemenselijkheid én liefde (voor Jezus zelfs een eindeloze liefde). Durven we nog gewoon helder en
oprecht zeggen: Tot daar én niet verder? Hier zijn onze waarden en normen.

(foto Jeremie Vaneeckhout: Geertje de Waegeneer)
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6. Wat religie (niet) is

Onlangs citeerden we in dit tijdschrift uit een artikel van Jonas
Slaats (Met de zweep in de shoppingmalls, Nieuwsbrief,
2018, nr.2, blz. 15). Wie is deze man?
Als schrijver en sociaal activist beweegt Jonas Slaats
(Gent, 1980) zich steeds op de snijlijn van mystiek en
maatschappijkritiek. Spiritueel wortelt hij zich in de christelijke
traditie, maar hij verdiepte zich ook in verschillende Oosterse
religies. Na zijn filosofische, antropologische en theologische
studies werd hij actief in verschillende vormen van Belgisch
en internationaal vredeswerk – vaak met een focus op het
multiculturele samenleven –.
Slaats voerde vele interreligieuze gesprekken op het kruispunt van cultuur, religie en maatschappij. Die
werden uiteindelijk gebundeld in het boek Soefi’s, Punkers & Poëten: Een christen op reis door de islam,
Averbode, 2015. Het einde van deze ‘reis’ was echter meteen het startpunt voor nieuw onderzoek en de
resultaten hiervan kwamen terecht in zijn boek Fast Food Fatwa’s: over islam, moderniteit en geweld,
Davidsfonds, 2017.
Op 8 augustus 2018 mocht ik hem aan het woord horen als gastspreker op de Bijbelvierdaagse van CVS
in Brussel. Hij begon met een weinig verheffend beeld van onze huidige wereld: opnieuw opkomst van
fascisme; een algoritmische bureaucratie die bijvoorbeeld drones inzet om, zonder bewijs, mensen of
groepen die gevaarlijk lijken uit te schakelen; dominantie van het geld, de mammon; het ecologisch deficit;
de militarisering van de samenleving; de kloof tussen arm en rijk.
“Toch ben ik hoopvol, want er zitten ‘cracks’ in het systeem. Doorheen die spleten schijnt licht. De verandering
zal komen van wie het meest op hun kop krijgen. We moeten kijken naar het middenveld. Daarbij is ‘strijd
en inkeer’ heel belangrijk. Spiritualiteit en mystiek mogen niet ontbreken voor wie tot handelen willen
overgaan. En dat terwijl religie thans veelal als boeman wordt voorgesteld.”
Zij denken dat religie:
1. zich bezighoudt met dogma’s en gedragsregels
2. bestaat uit hiërarchische structuren
3. duidelijk af te lijnen is tussen verschillende denominaties
4. iets helemaal anders is dan mystiek. Men zegt dan: “Ik ben spiritueel maar niet religieus”.
5. in strijd is met de wetenschap
6. extreem gewelddadig is
7. niet in overeenstemming te brengen is met een seculiere samenleving
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Ze hebben het verkeerd voor.
1. De eerste stelling gaat al duidelijk kort door de bocht.
2. De katholieke kerk is de enige religie met een welomlijnde structuur. Structuren staan bovendien ten
dienste van bewegingen.
3. In Zuidoost-Azië zijn de diverse religies onmogelijk klaar van elkaar af te lijnen. Wat momenteel ook
dikwijls bij Westerse jongeren het geval is. Heel wat moslims van bij ons hebben op school zes jaar katholieke
godsdienst gevolgd.
4. Mystici leefden steeds in een religieuze context. Franciscus van Assisi is hiervan een typisch voorbeeld.
5. Hetzelfde geldt dikwijls ook voor de wetenschappers. Denk maar aan Galileo.
6. Dit slaat nergens op. Het gebruik van atoombommen, de Holocaust met de concentratiekampen als
testlabo’s: seculiere mensen hebben het meest gemoord.
7. En dus is ook deze stelling problematisch. Zo is de 5de stelling – religie en wetenschap zijn onverenigbaar
– zelf een dogma geworden.
Wat is religie dan wel?
Een geheel van rituelen, symbolen en verhalen die aanzetten tot handelen.
In elke religie komen deze twee elementen terug:
- rechtvaardigheid: de ethische component
- liefde en barmhartigheid: de zorgende component (de diaconie)
Ze bevat ook een groot aantal tegenpolen:
- waarheid en schoonheid. Elke religie drukt zich in beide uit.
- innerlijkheid maar ook uiterlijkheid, zoals tempels en rituelen
- logos (het rationele) en mythos (bijvoorbeeld de farao als symbool van onderdrukking)
Al deze facetten vind je in elke religie.
Maar in onze huidige cultuur veronachtzamen we telkens schromelijk de tweede pool.
Hetzelfde gebeurt met
- de rechtvaardigheid: enerzijds wet en recht, anderzijds de vrijheid
- de liefde: enerzijds de actie (in de pastoraal), anderzijds de genade (staan in de goddelijke barmhartigheid)
Het evenwicht is zoek. We missen de mystiek, de zorgzaamheid, de genade, het groter geheel, de vrijheid.
Ook de seculiere wereld is religieus. Ze steunt niet zomaar op een rationele basis. En ze kent dezelfde
onevenwichten.
De spreker eindigde zijn betoog met ‘de mythe van de held’ te ontkrachten. Deze is in onze traditie een
drijvende kracht. Ze speelt in elke Disneyfilm, in de strips, de ‘Star Wars’, maar ook in de politiek. We
willen ons vereenzelvigen met de held die monsters bevecht. Ze luidt: “Je moet jezelf vervolmaken”. In de
Verenigde Staten is ze op een fenomenale wijze aanwezig. Ze zet de underdog op tegen de corrupte elite. De
politiek doet zich wel voor als rationeel, maar is één brok rauwe emotie.
Uit dit mythisch verhaal van de held moeten we loskomen door de verhalen die religies met zich meedragen
te blijven vertellen. Door aan zelfreflectie te doen. Laat het goddelijke meer ruimte in je leven. Doorheen de
‘cracks’ herstelt God de wereld. Vergeet de mythe van de held en maak ruimte voor mystiek.
Geen actie zonder bezinning. Neem voldoende tijd om je verbonden te weten. Dan zul je het gevecht tegen
het onrecht volhouden. Want het is morgen niet veranderd. Er is een heel proces te gaan van gewelddadigheid
naar geweldloosheid.
(Rob)
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7.Volgens de schriften

Bij Jac. 2, 14 - 18
Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten
zien? Kan zo’n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft
en niets om te eten, en iemand van u zou zeggen: “Geluk ermee! Houd u warm en eet maar
goed,” en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien - wat heeft dat voor zin?
Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood.
Misschien zal iemand zeggen: “Gij hebt de daad en ik heb het geloof.” Dan antwoord ik: “Bewijs me eerst
dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.”

Enkele impressies vanuit mijn werk in de diaconie
1. Hoe het allemaal begon…
Toen ik een paar jaar geleden op reis trok
naar Griekenland, in de voetsporen van Paulus
kwam ik aan in Filippi en nam daar deze foto
op de plaats waar Paulus met een groepje mensen
voor de eerste keer probeerde kerk te vormen.
Zo eenvoudig was het toen blijkbaar om gedoopt te worden
en daar de consequenties van in te zien maar het ontroerde me diep:
Afdalen in het water,
je laten onderdompelen en laten dopen
in de stroming van het leven.
En dan weer recht krabbelen en opklimmen.
‘Opstaan’ en verrijzenis ervaren aan den lijve.
Meteen zie je een klein tafeltje staan daar aan de overkant
en je wordt uitgenodigd om zo goed mogelijk gemeenschap te maken
met de mensen die je gegeven zijn…
(het kleine kapelletje dat je ziet, dat zijn de structuren van de Kerk:
je hebt ze enkel nodig om even te schuilen wanneer de zon te fel schijnt
of regen en wind ongenadig te keer gaan buiten…)
Zo simpel is het christen worden en kerk-zijn in principe.
We moesten er maar eens op-nieuw mee beginnen…

2. Een kostbare anekdote, meegebracht uit El Salvador:
De bril van Roger Ponseele…
Perquin in Morazán-El Salvador, zondagmorgen 7 april 2013. De wekelijkse zondagsmis moet om acht
uur beginnen in het parochiekerkje van Roger Ponseele en wij met onze reisgroep van diakens uit WestVlaanderen worden daar verwacht. Maar we hebben een beetje ‘retard’ met onze bus en we voelen ons al
wat schuldig omdat we te laat zijn. Wanneer we de kerk binnengaan, is het echter vlug duidelijk dat men
er geen haast heeft om de viering te beginnen. Roger is vooraan in de kerk aan het inzingen met enkele
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jongeren; de muzikanten stemmen hun instrumenten en de mensen van ter plekke zoeken een plaatsje in de
reeds behoorlijk volgelopen kerk. De kinderen lopen er vrij in en uit want het is er op dat vroege uur al vrij
warm… En Roger neemt tussen het zingen door her en der contact met mensen uit zijn gemeenschap.
We schuiven aan en mogen als ‘speciale gasten uit Belgica’ op de voorste rijen plaatsnemen. Na enige tijd
lijkt het er dan toch op dat de viering gaat beginnen. Alles wordt klaargezet op het altaar en Roger ordent zijn
papieren van liturgie, preek en zang. Tijdens het zingen van het eerste lied zien we hem echter wat morrelen
en scharrelen tussen zijn altaarstukken, waarna hij vertwijfeld in het rond kijkt – en ja, hij verdwijnt zelfs
even naar de sacristie en lijkt iets te zoeken… In zijn sappigste West-Vlaamse dialect horen we hem tussen
zijn tanden grommen (want de micro staat al aan!): ‘Godver, waar is mienen bril naartoe? ‘k En zie geen
steke voor mijn ogen. Hoe moekik nu de messe doen?’
Wanneer hij dan in opperste verwarring de kerk in kijkt, hopend dat iemand uit het dorp hem misschien zal
kunnen helpen, stapt hij plots van zijn altaar weg, daalt van de treden af en neemt zonder vragen de bril weg
van een vrouw die daar vooraan zit. Roger is de zijne blijkbaar tijdens de voorbereiding kwijtgespeeld en
nu kan hij zijn teksten niet goed lezen. Dan zet hij ongegeneerd die ‘bril van een ander’ op zijn eigen neus,
gaat gezwind terug naar zijn altaar - en dan kan de viering écht beginnen…
Roger, zelfgekozen medestander van de armen en al zoveel jaren gelovig onderweg met ‘zijn mensen’, leest
vervolgens de liturgische teksten, bidt de gebeden, zingt de liederen en verkondigt zijn blijde boodschap met
vuur en passie – maar alles nu bekeken door en gelezen met de bril van een gewone vrouw uit het volk van
de armen.
Zo gaat deze priester en profeet – 79 jaar oud en al bijna vijftig jaar werkzaam bij de armsten in El Salvador
- dus voor in de liturgie en in het leven: altijd vanuit het perspectief van de gewone man en vrouw. Hij heeft
de werkelijkheid leren bekijken met de blik van een campesino die zoveel onrecht meemaakte; hij leest
de moeilijke vragen en raadt de verborgen kwetsuren van het volk met de ogen van zijn hart; hij spreekt
en preekt en zingt vanuit het opstandige geloof en de niet-aflatende hoop van de kleine mensen wiens
medestander hij voorgoed geworden is. ‘El Padre Tomate’ noemen ze hem ginder wat ondeugend, omwille
van zijn blozende kaken…
En wij, toevallige passanten en bezoekers van één dag daar in Perquin, beseffen bij dat akkefietje met die
‘bril van Roger’ ineens en voorgoed: op weg gaan met mensen in armoede hier en in de Derde Wereld is je
telkens weer afvragen: ‘Godver, waar is er ergens ne goeien bril? Dat ik klaar kan zien, dat ik de feiten juist
kan lezen en er goed kan over oordelen, en dat ik adequaat kan handelen en blijven vechten voor recht..!’
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Dit hebben de armen me geleerd:
•

Het is beter je hart te vullen met hoop,
dan met ontmoediging en wrok.

•

Het is beter dingen samen te doen,
dan elk voor zich.

•

Er is een negende zaligspreking:
Zalig de koppigaards
die altijd voortdoen!

(Roger Ponseele, 15 oktober 1996 te Gullegem en 17 oktober 1996 te Brugge)

3. Enkele lessen die ik meedraag vanuit de leerschool in de diaconie
“Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien…”

Mahatma Gandhi – geweldloze verzetsstrijder, politiek en spiritueel leider
1.Vertrek altijd bij de armen. Luister naar hen, denk mee met hen (of met hun verdedigers). Wat zij zien en
ervaren dringt vaak onvoldoende tot ons door.
2.Aan de vruchten ken je de boom. Stel altijd de vraag of een plan, een besluit, een politieke, financiële of
andere beleidsbeslissing… een spoor van leven of eerder een spoor van dood achterlaat.
Wantrouw ten diepste de machten die boven alles winst en eigenbelang najagen. Ze beschikken over de
mooiste woorden en de handigste verleidingstechnieken om hun visie als humaan en zelfs als christelijk voor
te stellen.
3.Heb geduld. Of liever: zorg voor een lange adem. Een wereld die goed en
rechtvaardig is voor de
armen en kleinen zal nog niet voor een nabije toekomst zijn. Wie onrechtvaardig kapitaal en privileges
verzameld heeft is meestal lastig te ‘bekeren’ en ook listig en meestal niet overgevoelig voor het leed van de
slachtoffers…
4.Maar ondertussen kun je toch erg zinvolle dingen doen. Bijvoorbeeld: mensen samenbrengen en informeren
over wat er echt gaande is in de wereld veraf en vlakbij. En ook op kleine schaal levensnabije en bevrijdende
initiatieven nemen of ondersteunen. Ze bewijzen dat gewone mensen niet helemaal machteloos staan. Ze
geven ook (zelf)vertrouwen. En ze maken je geloofwaardig tegenover de twijfelaars.
5.Als er te kiezen valt tussen stoere verklaringen, grootse plannen en dergelijke… en geduldig samenwerken
met de armen, kies dan maar voor het laatste. Steeds met deze vraag prioritair gesteld: waar is de kleinste en
de zwakste, en waar is de gemeenschap het meest mee gediend?
6.Laat je geregeld voeden door profetische figuren, groepen en bewegingen (van vroeger en van nu), waarvan
je hart, je verstand en je geweten zeggen: die hebben gelijk (gehad).
7.Een volwassen zingeving en spiritualiteit maakt sterker, corrigeert je, bewaart de hoop, weigert fanatisme
en kiest altijd voor het leven.

‘Altijd is er iets om voor te leven…’
(Geert Dedecker)
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8. Rustpunt

ELK WOORD HEEFT ZIJN GEVOLGEN
Als de geschiedenis ons één ding leert,
dan wel dat populisme nooit goed eindigt,
of het nu links dan wel rechts georiënteerd is.
Het zijn simplistische oplossingen voor
complexe problemen.
Heb ik het recht om daarover te spreken?
Dertig jaar oorlogsverslaggeving staan gekrast
in mijn ziel.
Ik heb gezien
hoe het begint,
hoe het groeit,
en wat voor een beest het wordt.”
De Franse filosoof Sartre zei:
“Elk woord heeft zijn gevolgen, elke stilte ook.”
Wij staan voor de keuze, elk van ons.
En ik heb mijn keuze gemaakt.
Want stilte is geen optie.”
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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

