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DE CHRISTELIJKE LEVENSVISIE IN KORT BESTEK 
 
 
Deze tekst is toegesneden op studenten van katholieke pabo’s. Er wordt een korte schets gegeven 
van het christelijk geloof en de katholieke invulling daarvan. Maar er wordt ook geprobeerd de 
spiritualiteit van het christelijk geloof door te trekken naar het katholiek onderwijs. 
Katholiek onderwijs is bijzonder onderwijs, dat wil zeggen onderwijs met een levensbeschouwe-
lijke grondslag: katholieke scholen baseren zich op de christelijke levensvisie en putten daar hun 
inspiratie uit.  
 
 
1. EEN BONT GEHEEL 
 
Wanneer bijvoorbeeld bij het kennisgebied geestelijke stromingen het christendom ter sprake 
komt, wordt vaak een te eenduidig beeld gegeven van een zeer complexe godsdienst. Christenen 
zijn er in allerlei variaties. Er zijn er met een rotsvast geloof, er zijn twijfelaars, orthodoxen, vrij-
zinnigen enzovoort. Christelijke rituelen verschillen per cultuur: in Afrikaanse kerken bijvoor-
beeld wordt enthousiast gezongen, geklapt en gedanst, terwijl het er in Nederlandse kerken veel 
soberder en ingetogener toegaat. Daar komt bij, dat het christendom talloze grotere en kleinere 
kerken – dit zijn georganiseerde verbanden van gelovigen – telt en sekten (kleine kerken die zich 
naar buiten afsluiten). Met andere woorden: hét christendom bestaat niet, wél bestaan er christe-
nen.  
Vanwege die gevarieerdheid en complexiteit kunnen we beter van de christelijke levensvisie 
spreken. Deze term klinkt minder monolitisch  en brengt tot uitdrukking, dat christenen verschil-
lend tegen het leven aankijken. Per slot van rekening is de christelijke levensvisie, zoals elke le-
vensvisie, een manier waarop mensen omgaan met levensvragen. Want alle levensvisies zoeken, 
vinden en geven antwoord op vragen als: waarom moet ik rekening met anderen houden? Ben ik 
mijn eigen oorsprong of is er iets diepers dat mij ‘draagt’?  Waarom lijken sommige mensen vóór 
hun tijd te sterven? Is er leven na de dood? 
 
 
2. EEN MONDIALE SCHETS 
 
Het christelijk geloof heeft zich over de hele aarde verspreid. Het is de grootste godsdienst met 
meer dan een miljard gelovigen. Nog steeds komen er velen bij, met name in Afrika. De tweede 
godsdienst in grootte, de islam, groeit iets sneller en begint de omvang van het christendom te 
benaderen. 
Binnen het christendom zijn vier grote richtingen te onderscheiden: katholieken (georganiseerd in 
één grote kerk), oosters-orthodoxen (georganiseerd in enkele landskerken in Oost-Europa, waar-
onder de Russisch-orthodoxe en Grieks-orthodoxe kerken de grootste zijn), protestanten (georga-
niseerd in diverse kerken) en anglicanen (van oorsprong Engelse protestanten). We zullen hier 
later op terugkomen. 
Praktisch heel Zuid-Amerika en de Filippijnen zijn katholiek, protestanten én katholieken treft 
men aan in Noord-Amerika, West-Europa  en Afrika, Anglicanen vooral in Engeland en in de 
voormalige koloniën van Engeland en oosters-orthodoxen vinden we vooral in Oost-Europa. Op-
merkelijk is, dat Azië weinig christenen telt. Het is het werelddeel van het hindoeïsme, boed-
dhisme, taoïsme enzovoort. 
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De rooms-katholieke kerk is het grootste kerkgenootschap ter wereld. De paus, die aan het hoofd 
ervan staat, geniet een groot moreel gezag in de ogen van vele wereld- en regeringsleiders. 
 
Typerend voor deze tijd is de secularisatie.  Dit proces, dat volgens sommige wetenschappers al 
enkele eeuwen geleden begonnen is, behelst het minder zichtbaar worden van het christelijk ge-
loof in het openbaar en het verlies aan invloed op de samenleving.  
Zo waren vroeger de vele priesters in ons land op straat te herkennen aan hun zwarte kleding of 
werden er buíten het kerkgebouw processies gehouden, met name in Noord-Brabant en Limburg. 
Het duidelijkste teken van secularisatie is de ontkerkelijking: steeds minder mensen zijn bij een 
kerk aangesloten of hebben zich officieel laten uitschrijven. 
 
Secularisatie is een ingewikkeld proces: er spelen andere maatschappelijke processen doorheen, 
zoals individualisering, fragmentarisering en rationalisering. Het eerstgenoemde houdt in, dat 
mensen zich steeds minder als een deel van de groep en steeds meer als een individueel en auto-
noom persoon beleven. Veel katholieken, bijvoorbeeld, laten zich niet veel gelegen liggen aan de 
officiële richtlijnen van de r.-k. kerk inzake seksualiteit en huwelijk, maar willen zélf hun ver-
antwoordelijkheid daarvoor nemen. In Afrika, dat minder geseculariseerd is dan het westen, zal 
eerder sprake zijn van een wij-cultuur dan van een ik-cultuur. Dat blijkt onder andere uit de 
‘warme’ kerkdiensten waarin Afrikanen hun geloof met elkaar delen en in zang en dans tot uit-
drukking brengen. 
Fragmentarisering houdt in, dat de verschillende maatschappelijke sectoren minder geïntegreerd 
en meer geïsoleerd zijn komen te staan van elkaar: zo was er tot in de zeventiger jaren nog een 
katholieke vakcentrale, nú staan vakbeweging en kerk lós van elkaar. Met de fragmentarisering 
hangt de privatisering samen: het openbare domein en de private sector zijn sterker van elkaar 
gescheiden dan ooit. Christenen kunnen zich bijvoorbeeld thuis godsdienstig gedragen, terwijl er 
op het werk weinig tot niets van blijkt. 
Rationalisering houdt in, dat door de hogere vlucht die de wetenschappen genomen hebben, 
steeds meer verschijnselen verklaard kunnen worden. Vroeger werden die nog aan Gods ingrijpen 
toegeschreven. Daarmee is God niet wéggerationaliseerd, want levensvragen en onopgeloste vra-
gen zullen er altijd zijn. 
Het zal duidelijk zijn, dat door de secularisatie christenen nu ánders geloven dan hun voorouders.  
 
Secularisatie hoeft niet per se te betekenen dat mensen mínder gaan geloven of hun geloof minder 
uiten. Amerikanen, die in het technisch meest ontwikkelde land van de wereld wonen, zijn mas-
saal gelovig en komen er spontaan voor uit, terwijl West-Europeanen  er doorgaans verlegen mee 
zijn. 
 

Voor veel jongeren lijkt godsdienst vooral ‘religie à la carte’ te zijn. Ter illustratie enkele citaten uit de 
Volkskrant (artikel van de godsdienstsociologen M.Kleijne en J. de Hart): 
(...) Kenmerkend voor de jongeren is volgens Kleijne en De Hart dat ze niet vijandig regenover de kerk 
staan. Kleijne spreekt van proefgedrag. De Hart heeft het over ‘religie à la carte’ en ‘buffetgeloof’: dat 
wat bruikbaar is wordt geconsumeerd. Laura Jansma (23), een bescheiden studente sociologie, is een 
proever. Geen van haar ouders of zelfs grootouders hebben iets met religie gehad. Ze heeft nooit met 
haar moeder over God gepraat, maar zegt wel geïnteresseerd te zijn. ‘Ik ben vorig jaar een vak gaan 
volgen, Inleiding Christendom, gewoon omdat ik er niets van af wist en dat als een tekortkoming zag.’ 
(...) 
Religiositeit is in de geïndividualiseerde samenleving iets persoonlijks. De Hart: ‘Men gaat dan wel niet 
meer naar de kerk om te bidden, maar thuis voor het slapen gaan gebeurt dat nog altijd. Het is geen ge-
sprek met een meneer met een baard op een wolk, maar een soort meditatie. 
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De dingen van de dag worden op een rijtje gezet, er wordt geanticipeerd op te nemen beslissingen. Het 
verschil met de jaren vijftig is dat jongeren in hun gebed nu ook nog wel verzoeken doen, maar dat ze 
geen verwachtingen hebben over het effect van het gebed.’ 
Is er voor de vijftig jaar geleden nog oppermachtige rooms-katholieke kerk dan niets meer te halen bij 
de jongeren? Ze blijken nog steeds te worstelen met levensvragen. Hoewel ze open staan voor andere 
culturen, blijven ze als iedereen in de westerse samenleving doordrenkt met christelijke normen en 
waarden. Ze staan lang niet zo vijandig tegenover de kerk als hun ouders. Sommigen blijken zelfs uit 
eigen initiatief een cursus christendom te gaan volgen. Nieuwe kansen, nieuwe prijzen zo zou je den-
ken? 
Volgens De Hart is het een te grote sprong om nu ineens kansen voor de kerken te gaan zien. Het is 
zijns inziens te vroeg om te concluderen dat een herkerkelijking tot stand zal komen, maar het is niet 
uitgesloten. Wil de kerk echt kans maken dan moet ze volgens hem de religie niet gescheiden behande-
len van de levensvragen die bij jongeren bestaan over bijvoorbeeld relaties, opleiding en een toekomsti-
ge baan. (...) 
 
 

3.  DE HISTORISCHE JEZUS  
 
Vanuit de historische optiek is het leven van Jezus snel beschreven. Náást de vier evangelies, die 
strikt genomen geen historische bronnen genoemd kunnen worden, is er weinig om op terug te 
vallen.  
In ‘De joodse Oorlog’ vermeldt de tot Romein genaturaliseerde jood Flavius Josephus de kruis-
dood van Jezus. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus maakt melding van mensen die in naam 
van ‘een zekere Christus’ bijeen komen, waarmee hij kennelijk de eerste christengemeenschappen 
op het oog heeft. Wanneer we met een historische bril de evangelies ter hand nemen en tussen de 
regels door lezen, kunnen enkele geschiedkundige gegevens boven tafel komen. Als we daar heel 
zuinig en betrouwbaar mogelijk mee omgaan, kan het volgende historische profiel van Jezus ge-
tekend worden: 
 

 ‘Jezus wordt geboren in een joods gezin. Typisch joodse namen als Jozef en Mirjam voor zijn va-
der en moeder liggen voor de hand. Hij heeft broers en zusters gehad. Zoals elke joodse jongen 
doet Jezus op zijn twaalfde ‘Bar Mitswa’ in de tempel in Jeruzalem. Rond zijn dertigste slaat hij 
een andere weg in. Vermoedelijk werd hij sterk aangesproken door de beweging rond Johannes, 
die op een radicale manier het aanbreken van het Rijk Gods verkondigde en die zijn bekeerlingen 
doopte door ze onder te dompelen in de Jordaan. Zeker is dat Jezus een eígen weg is gegaan: hij 
was minder streng dan Johannes, maar meer op sociale contacten en feesten ingesteld om daarmee 
te onderstrepen dat het Rijk Gods in zijn ogen een uitnodigend karakter had. Jezus debatteerde 
onophoudelijk met Farizeeën, een joodse groepering die vroom wilde leven, maar vaak zeer uit-
eenlopend dacht over de geloofszaken. Op een typisch joodse manier ging het er in die discussies 
vaak fel toe. Jezus moet zijn échte vijanden hebben gehad onder de godsdienstige elite, met name 
in kringen van tempelpriesters en bestuurders (vaak Sadduceeën) die uit opportunisme de kant van 
de Romeinen hadden gekozen. Uiteindelijk hebben zij hem uit de weg geruimd onder be-
schuldiging van godslastering: het was en is in joodse ogen ondenkbaar jezelf te presenteren als 
‘Zoon van God’. Voor de Romeinse ‘zetbaas’ Pilatus, de enige die over leven en dood kon be-
schikken, was alleen landverraad doorslaggevend: Jezus zou ook gezegd hebben ‘koning der jo-
den’ te zijn. De kruisdood was de meest vernederende: alleen slaven en mensen die Messias-
aspiraties hadden, werden op die wijze geëxecuteerd. 

 
‘Meer dan het gewone’, dát hebben tijdgenoten en mensen na hem aan Jezus beleefd. Hij wordt 
door veel gelovigen gezien als de stichter en de inhoud van de christelijke geloofsgemeenschap. 
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Er zijn bijbelteksten waarop men zich baseert om aan te tonen, dat Jezus gewild heeft, dat er na 
hem een kerk zou komen. Bij het woord Kerk moet je niet denken aan de structuren in onze tijd, 
die had Jezus vast niet voor ogen. Kerk komt van het Griekse ecclesia en dit betekent: gemeen-
schap. Zo zegt Jezus tegen Petrus, één van de apostelen: ‘Jij bent Petrus, de rots, en op die rots 
zal ik mijn gemeenschap bouwen …..’ (Matt.16,18). De r.-k. kerk met name ziet zichzelf als die 
gemeenschap en Petrus als de eerste paus. Er zijn wetenschappers die dit, op grond van argumen-
ten, betwijfelen. Mogelijk zou Jezus, die voor honderd procent jood was, zich niet herkennen in 
de kerken van nu, menen zij.  
Het zijn in feite de volgelingen van Jezus, die het geloof verbreid en diverse gemeenten (geloofs-
gemeenschappen) gesticht hebben. Paulus wordt door hen gezien als de belangrijkste motor ach-
ter het verspreiden van de boodschap van Jezus. Er zijn vele brieven van hem bewaard gebleven 
die opgenomen zijn in het Nieuwe Testament.  
Alle christenen onderschrijven wel, dat Jezus de inhoud van hun geloof is: alles draait om hem. 
De voornaamste momenten uit zijn leven worden gevierd of herdacht: geboorte, dood, opstanding 
en hemelvaart. Christenen geloven immers, dat God ‘mens geworden is in hém’, dat wil zeggen 
dat God zich in hem als een nabije, menslievende God toont. Anders gezegd: Jezus was een mens 
‘met goddelijke allure’.  
Ook al wordt Jezus gezien als stichter en inhoud van het christendom, tijdens zijn leven was hij 
een jood. Hij leefde, voelde en sprak als een jood. De Tora, het geheel van joodse leefregels, hield 
hij in ere en hij nam deel aan de godsdienstige plechtigheden van het joodse geloof.  
Wel had hij charisma en wist mensen aan zich te binden. Hij trok als een rabbi of leermeester 
rond en verzamelde een ‘school’ om zich heen. Dat was niet ongewoon, want er trokken wel meer 
van die ‘scholen’ door het land. 
 
 
4. JEZUS CHRISTUS 
 
Veel mensen denken, dat Christus de achternaam van Jezus is. Uit de vorige paragraaf is duidelijk 
geworden, dat we niet veel historische feiten van Jezus hebben. We weten dus ook zijn achter-
naam niet. Wel wordt vaak gesproken over Jezus van Nazareth, de plaats waar hij een groot deel 
van zijn leven gewoond heeft.  
Een bekende bijbelwetenschapper, Ben Hemelsoet, noemde Jezus vaak met een dubbele achter-
naam: Jezus van Nazareth tot Jeruzalem. Deze naam geeft de weg aan die Jezus gegaan is vanaf 
zijn dertigste levensjaar. Hij trok predikend en genezend rond van Nazareth op weg naar Jeruza-
lem. Christus is dus geen achternaam, het is de Latijnse vertaling van het Hebreeuwse woord 
Messias. 

 
Messias, een Hebreeuws woord,  betekent: gezalfde. Christus is de Latijnse vorm ervan. De vroegere 
koningen van Israël werden gezalfd. Door een profeet werd in een plechtig ritueel geurige olie over hun 
hoofd uitgegoten. Deze olie of balsem stond voor sterkte en soepelheid. Dat werd van zo’n nieuwe ko-
ning verwacht. In zo’n ritueel werd de nieuwe koning officieel bevestigd als heerser over Israël in naam 
van Jahweh (God). Kennelijk hebben Jezus’ volgelingen in hem een koninklijke figuur of zelfs Bevrij-
der gezien. 

 
De toevoeging Christus aan de naam Jezus is dus als het ware een spirituele, een religieuze titel. 
Het is te vergelijken met Siddartha Gautama die Boeddha, dit is ‘Verlichte’, genoemd wordt. De 
mens Siddartha is nu Boeddha. Zo zit het ook met de titel messias of Christus. 
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Het messiasgeheim is in het handelen van de mens Jezus van Nazareth herkend en zodoende is 
Jezus voor de christenen messias ofwel Christus. Het handelen van Jezus krijgt extra kleur door 
het feit dat hij de Christus is. Het Christus-zijn van Jezus wordt gekleurd door zijn woorden en 
daden. Het is niet abstract, het gaat om deze Jezus, met deze boodschap die met deze woorden en 
daden herkend is als de Christus. 
 
Het gaat er uiteindelijk om dat we niet moeten proberen om geloofsgeheimen helemaal dicht te 
timmeren met feiten en argumenten. Niet alles is rationeel te verklaren. Het is moeilijk te be-
schrijven, wat er bedoeld wordt met het geloofsfeit dat Siddartha Gautama de verlichting heeft 
bereikt en dus Boeddha is. Net zo moeilijk is het rationeel te snappen dat God in Jezus mens is 
geworden. Je kunt misschien beter zeggen dat God in Jezus heeft laten zien wat het betekent mens 
te worden. We kijken dan naar het leven van Jezus, naar zijn dood én naar zijn opstanding. Jezus 
laat zien hoe je helemaal mens kan zijn, niet gebroken en verdeeld maar heel zoals God de mens 
bedoeld heeft in Genesis. God kijkt naar de mens en ziet dat het héél goed is. Dan is Jezus niet 
een abstractie, een ver van mijn bed show. Jezus kan dan een inspiratiebron zijn in wiens voet-
stappen je kunt treden. 
 
 
 
5. DE ZOON VAN GOD 
 
Het woord zoon speelt in de bijbel een belangrijke rol. Abraham krijgt de belofte van een groot 
nageslacht, groter dan het aantal sterren aan de hemel. Het noemen van de naam van de nieuwge-
boren zoon is heel belangrijk.  
De geboorte van de zoon betekent in de tweede taal (symbolische taal): toekomst. Abraham 
noemt Izaak, Izaak noemt Jacob... . Zo gaat het verhaal verder tot de naam van een slavenzoon in 
Egypte genoemd moet gaan worden. Het noemen van deze naam komt in gevaar door een wet 
van Farao die beveelt dat alle jongetjes gedood moeten worden. Dit kind wordt van de dood be-
vrijd, door hem in een mandje te stoppen en in de rivier de Nijl te laten drijven. De dochter van 
Farao vist dit kind uit het water. Zij geeft hem een naam, zodat ook nu weer de naam kan klinken. 
Dit kind wordt Mozes genoemd: die gered is uit het water. 
 
Mozes bevrijdt zijn volk uiteindelijk uit de slavernij. Hier gaan tien plagen aan vooraf. De tiende 
plaag, die uiteindelijk het verzet van Farao breekt, is de dood van alle eerstgeborenen. Zo ook de 
eerstgeboren zoon van Farao. De eerstgeborenen van de joden worden gered. Zij hebben het 
bloed van een lam op hun deurposten gesmeerd. De dood gaat aan hun huizen voorbij. Zo wil het 
verhaal duidelijk maken, dat de toekomst  niet bij de goden van de Egyptenaren is maar bij de 
God van Israël. Ieder jaar nog vieren de joden het feest van de uittocht uit Egypte, het Pesach, dit 
is het joodse paasfeest. 
 
Het noemen van de naam gaat door, tot er weer een verhaal komt waarbij de ster een grote rol 
speelt, de ster van Bethlehem. De naam die bij deze ster hoort, de naam die dan genoemd wordt, 
is de naam: Jezus. Die naam betekent: ‘God redt’.  
Deze zoon is niet zomaar een zoon, maar een heel bijzondere zoon. Jezus wordt ‘Mensenzoon’ 
genoemd, in het Hebreeuws is dit ben Adam, zoon van Adam. Bijbels gezien zijn wij dat alle-
maal. Door dit zoonschap staat Jezus als mens tussen de mensen. Naast dit zoonschap is er nog 
het andere bijzondere zoon-zijn van Jezus. Hij wordt ook Zoon van God genoemd.  
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Het verhaal wil duidelijk maken dat deze zoon niet zomaar een zoon is. Dit blijkt al uit het ver-
haal over zijn geboorte. Deze geboorte is niet zomaar een geboorte: er doen vreemde verhalen de 
ronde over deze geboorte. Zijn moeder, Maria, is verloofd met Jozef die timmerman is. Jozef is 
een afstammeling van Koning David. Jozef en Maria zijn nog niet getrouwd maar toch wordt Ma-
ria zwanger.  
 
Er bestaan vier verhalen over Jezus. Deze verhalen over Jezus staan geschreven in vier boeken. 
Deze boeken heten evangelie, dit is ‘goede boodschap’. Het zijn niet zozeer historische beschrij-
vingen maar geloofsverhalen, verhalen die aangeven wat mensen aan Jezus hebben beleefd en in 
hem zagen: Mensenzoon, Zoon van God …..  
In de loop van de vele eeuwen die er verstreken zijn na de dood en opstanding van Jezus, is er 
veel over hem geschreven. Binnen de theologie is er een speciale richting die gericht is op Jezus: 
christologie. In de bestudering van Jezus zijn verschillende stromingen te ontdekken. Al vanaf het 
begin van het filosoferen en theologiseren over Jezus, is geprobeerd woorden te vinden die zowel 
recht doen aan het mens-zijn van Jezus als aan zijn God-zijn. Jezus wordt in het christendom be-
leden als waarlijk  mens en waarlijk God. 
 
Voor joden was en is deze ‘goddelijkheid’ ondenkbaar: zij zien Jezus gewoon als een mens van 
vlees en bloed. Zo óók de islam: Jezus neemt er weliswaar een ereplaats in als profeet, maar blijft 
een gewone sterveling. Ook Mohammed, de laatste en grootste profeet van de islam, wordt als 
een man van vlees en bloed gezien. 
 
Het bijzondere van Jezus was de manier waarop hij God zag en beleefde. Niet als een autoritaire 
God, maar als abba – dit heeft de gevoelswaarde van ons woordje ‘papa’ – beleefde hij Hem. Hij 
was zo intens met die ‘papa’ verbonden, dat hij dat uitstraalde. Daarom zagen zijn  meest intieme 
leerlingen, de zogenaamde apostelen, en vele anderen méér in hem dan een gewoon mens. 
 
 
6. DE BOODSCHAP VAN JEZUS  

 
Jezus is niet zomaar even te kennen. Er zijn vier evangelisten die over Jezus geschreven hebben. 
Alle vier hebben ze dit op een eigen manier gedaan. Deze verschillen mogen bestaan: ze zijn zelfs 
heel wezenlijk voor de boodschap van Jezus. Jezus staat in de beweging van het joodse volk van-
af Abraham die op weg ging met God. De ervaringen die in  het Oude Testament verhaald zijn, 
worden ook met en door Jezus verhaald. Ook Jezus spreekt in gelijkenissen, in verhalen. Hij heeft 
geen eenduidig politiek programma, ook geen dogmatheologie. Over Jezus zijn verschillende 
verhalen geschreven omdat hij niet zomaar te vatten is in woorden. Het gaat zeker niet om een 
historisch verslag van Jezus, dat is eerder al geschreven. De evangelies beschrijven Jezus ook niet 
in de vorm van een heiligenleven. Jezus wordt in het Nieuwe Testament op een veelkleurige ma-
nier beschreven. Hij is daardoor in wezen ongrijpbaar. Jezus wordt in het Nieuwe Testament als 
betrouwbaar geschetst. In bijbels spreken is iemand betrouwbaar als hij doet wat hij zegt en als 
hij zegt wat hij doet. Dit is nu precies op Jezus van toepassing. Dit is ook wat hem bijzonder 
maakt. Het evangelie van Johannes kan daarom ook beginnen met een prachtige proloog:  
 

“In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het be-
gin bij God. Alles is door Hem ontstaan, en buiten hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, 
had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en 
de duisternis kon het niet aan.” (Joh. 1, 1-5) 
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Jezus is het ‘vleesgeworden woord’: hij spreekt woorden van hoop en hij doet die woorden ook 
geschieden. Hebreeuws voor ‘woord’ is dabar. Dabar betekent: wat gezegd wordt, wordt ook 
meteen gedaan. ’t Is een woord-daad. Niet wat in het Feijenoordlied gezongen wordt: ‘Geen 
woorden maar daden...’ Nee, hier gaat het om woorden én daden. Daarom kon Jezus ook dit ant-
woord geven toen Johannes de Doper, die in de gevangenis zat, liet vragen of Jezus de te ver-
wachten Messias is: 

 
“Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet: blinden zien en lammen lopen, melaatsen gene-
zen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd.” (Mat. 
11,2-5). 

 
Jezus geeft geen direct antwoord op de vraag of hij de Messias is, geen duidelijk ja of nee. Jezus 
noemt wat zijn woorden en daden zijn, daarin is Messias te herkennen. Dit betekent dan ook, dat 
de woorden waarmee wij op Jezus ‘etiketteren’, moeten passen bij de woorden die hij sprak. Die 
woorden moeten verwoorden wat Jezus gedaan heeft. In zijn optreden als mens is hij herkenbaar 
als Messias, als zoon van God, als mensenzoon. Daarom is hij misschien wel een inspiratiebron 
voor heel veel mensen. Jezus was op en top mens. Hij had oog voor mensen en was hen nabij. Hij 
kon heel boos worden en ook streng zijn. Hij heeft feest gevierd en hij heeft geleden tot de dood 
erop volgde. Dit is allemaal heel herkenbaar, zeer menselijk.  
Maar dan gaat het verhaal door en dat is wonderlijk. Niet als in een sprookje: ‘en ze leefden nog 
lang en gelukkig...’ Dat kon niet meer, Jezus is in dit verhaal immers dood. En toch gaat het ver-
haal verder. De dood heeft niet het laatste woord: Jezus staat op uit de dood. Hij is nog steeds de 
levende in ons midden. En dat is gek, vreemd, ongelooflijk, dat is  geloven dat Jezus meer is dan 
mens: Hij is ook God. Jezus heeft door zijn leven laten zien hoe je helemaal mens kan zijn. Je niet 
af laten schrikken door lijden en dood, er als het ware dwárs doorheen leven. Als je die moed 
hebt, dan kom je dicht bij eeuwig leven. Eeuwig staat dan niet voor kwantiteit van leven: het gaat 
niet om de hoeveelheid jaren. Eeuwig leven staat voor een kwaliteit van leven. Het gaat om een 
heilig leven van shaloom – vrede – voor iedereen, een leven van geloof, hoop en liefde.  
 
De kern van Jezus’ boodschap is het koninkrijk van God. Dit beeld slaat niet op het hiernamaals – 
dat speelt in het Nieuwe Testament nauwelijks een rol – maar symboliseert een ideale samenle-
ving, een samenleving geheel naar Gods bedoelingen. 
 

Het rijk Gods gaat níet over het hiernamaals maar over het ‘hiernumaals’. Het is een metafoor 
voor een samenleving waarin mensen met elkaar omgaan, zoals het door God bedoeld is. Het is 
een soort van utopie, een ideale samenleving waarin mensen soms zo sterk geloven, dat ze bergen 
kunnen verzetten om die gewenste samenleving naderbij te brengen: denk aan moeder Theresa, 
Mandela, mensen die zich inzetten voor heroïnehoertjes, leraren die zich extra inspannen om kin-
deren met een leerachterstand binnenboord te houden ….. 
Zij kunnen die kracht opbrengen, omdat ze weten dat ze het niet alleen hoeven te doen, maar erbij 
gesteund worden door God. 
Typerend voor het rijk Gods is, dat de ánder centraal staat: het belang of het geluk van de ander is 
de voornaamste maatstaf voor het handelen van mensen die in dit ideaal geloven. In het handelen 
van Jezus komt dat tot uitdrukking in het feit, dat hij de gemarginaliseerden juist opzoekt. Hij gaat 
met hen aan tafel, wat zoveel is als een metafoor van gemeenschap. Ook de wonderen wijzen in 
die richting: daarbij gaat het niet om hocus pocus, maar om ínsluiting, een dubbele insluiting. 
Vaak zegt hij: je zonden zijn je vergeven, dus het is weer in orde met God. Hoe kan het anders, als 
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God als een zorgzame, vergevende Vader beleefd wordt. De tweede insluiting is, dat de zieke, ge-
wonde of gedupeerde weer opgenomen wordt in de gemeenschap. 
Jezus geloofde heilig in het rijk Gods. Hij was er ook van overtuigd, dat dit rijk spoedig gestalte 
zou krijgen en dat hij het tijdens zijn leven misschien nog zou meemaken. Dat verklaart zijn ge-
drevenheid, maar ook zijn ongeduld. Vaak zegt hij, dat dat rijk  ‘op aanbreken’ staat en dat de eer-
ste tekenen daarop wijzen, met name dáár waar mensen zorg voor elkaar hebben.  

 
Het gaat dus om een manier van samenleven waarin Gods liefde tastbaar is in de liefde van men-
sen en in hun onderlinge solidariteit. De gemarginaliseerden, die feitelijk veel tekort komen, gaan 
in dit Koninkrijk voorop! 
In Jezus’ beleving gaat het om zo’n fantastisch ideaal, dat hij woorden tekort komt om het te be-
schrijven. Hij vertelt er nooit in  abstracte termen over, maar altijd in beelden en beeldverhalen 
(parabels).  
‘Het koninkrijk van God lijkt op een mosterdzaadje’, zegt hij bijvoorbeeld (Mc.4,31-32). In het 
begin is het zó klein, dat je het niet ziet. Maar het groeit en groeit en op den duur is het ‘een boom 
met zoveel takken, dat de vogels in de lucht kunnen nestelen in zijn schaduw’. Het rijk van God 
vraagt natuurlijk wél van mensen, dat ze er zich voor inspannen (Mt.25,14-30). Van de ándere 
kant mag ook op Gods inzet worden gerekend, want ‘Het Koninkrijk is te vergelijken met een 
man die zaad in zijn akker zaaide. ’s Nachts slaapt hij en overdag is hij op en ondertussen kiemt 
het zaad en groeit het op zonder dat hij weet hoe’ (Mc.4,26-27). 
 
Bij dat koninkrijk horen eenvoudige en onbevangen mensen. Als beeld daarvoor gebruikt Jezus 
kinderen  die nog open kunnen staan voor het onverwachte, voor de toekomst: ‘Ik verzeker jullie: 
wie het koninkrijk  van God niet aanvaardt zoals een kind dat doet, zal er zeker niet binnenko-
men’ (Mc.10,15). Ook wij hebben nog het kind in ons, soms durven we dit te laten zien. Jezus 
daagt ons dus uit die onbevangenheid weer te zoeken die het kind nog heeft. 
 
Het koninkrijk van God wordt vervolgens gekenmerkt door échte communicatie: niemand wordt 
buitengesloten. Jezus demonstreert dat door nadrukkelijk om te gaan met mensen die feítelijk bui-
tengesloten worden: kinderen, vrouwen, de hoeren voorop, zieken, gehandicapten, tollenaars (be-
lastinginners voor de Romeinen) enzovoort. In het algemeen geloofde men, dat ziekte en ongeluk 
het gevolg waren van zonden die men begaan had of die begaan waren door ouders of hun ouders 
‘tot in het vierde geslacht’. Deze ongelukkige mensen waren slachtoffer van een dubbele uitslui-
ting: God had zich van hen afgekeerd én ze waren buiten de gemeenschap gesloten. Jezus gaat 
daar tegenin, vergeeft mensen hun zonden en geneest hen. Het gevolg is dubbele insluiting: de 
relatie met God wordt hersteld en mensen worden weer in de gemeenschap opgenomen. Precies 
dáárover gaan de wonderverhalen: herstel van communicatie. Daarom ook speelt vergeving tus-
sen mensen onderling een grote rol (Joh.8,1-11). 
 
Jezus heeft een grote geestkracht: zijn spiritualiteit bestaat uit zijn sterke godsbeleving. Hij er-
vaart een intieme band met God, die hij Abba – dit is Hebreeuws voor ‘papa’ – noemt. Zijn Abba 
is begaan met al zijn kinderen, vooral de kinderen die verloren lopen: de parabel ‘Er was eens een 
man die twee zoons had’ (Lc.15,11-32) illustreert dit op voortreffelijke wijze.  Mede daarom is 
het godsbeeld Vader náást het koninkrijk van God de tweede belangrijke metafoor van het christe-
lijke geloof.  Beide beelden worden kernmetaforen genoemd. 
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Eigenlijk is het een feest, als mensen volgens het ideaal van het rijk van God samenleven. Niet 
voor niets gebruikt Jezus veel beelden die iets feestelijks hebben: een feestmaaltijd (Lc.14,15-24) 
of een bruiloft (Joh.2,1-12). Veel wonderen hebben met voedsel te maken: als mensen bereid zijn 
hun brood met anderen te delen, is er voedsel in overvloed (Mc.6,30-44). 
 
Opvallend is Jezus’ ongeduld: hij verwacht de totstandkoming van het rijk van God nog tijdens 
zijn leven of vlak daarna. Hij loopt het vuur uit zijn sloffen om het naderbij te brengen. Hij ge-
looft sterk in de eindtijd, de periode waarin  dit alles plaats gaat vinden. Het zal een gezamenlijke 
krachtsinspanning zijn van God én mens. ‘Nu reeds zie je er sporen van oplichten’, meent Jezus, 
met name dáár waar mensen elkaar zien staan, elkaar opvangen, elkaar troosten ….. Zijn leerlin-
gen zijn van goede wil, maar kunnen hem in zijn gedrevenheid niet altijd volgen. Niet zelden 
noemt Jezus hen ‘kleingelovigen’. 
 
 
 7. TWEE BRONNEN: BIJBEL EN TRADITIE 
 
De dood van Jezus was niet het einde: zijn opstanding is rijk aan betekenissen, maar betekent 
ook, dat mensen met zijn boodschap van het rijk van God zijn doorgegaan. Er ontstaan, eerst in 
Palestina en al spoedig in het hele Middellandse-Zeegebied, geloofsgemeenschappen van mensen 
die in zijn naam aan het rijk van God gestalte willen geven.  
Men vertelt aan elkaar en aan nieuwelingen verhalen van en over Jezus. Eerst gebeurt dat monde-
ling. Voor komende generaties worden die verhalen uiteindelijk opgeschreven en zo ontstaat het 
geheel van boeken dat we nu Nieuwe Testament noemen. Te zamen met TeNaCH, ook wel Oude 
Testament genoemd, is dat de bijbel. Voor de christelijke levensvisie wordt dit de meest gezag-
hebbende bron.  
 
De rijke gedachten en beelden van de bijbel, met name die van het koninkrijk van God, moeten 
steeds weer aan de volgende generatie worden doorgegeven. Dit noemen we traditie. Dit begrip 
roept bij sommigen mogelijk associaties op met ‘ouderwets zijn’ of ‘behoudend zijn’. Maar hoe 
gek het ook klinkt, ‘traditie’ is een dynamisch begrip. Het betekent letterlijk ‘doorgeven’ of 
‘overdragen’ (het Franse ‘traduire’ - vertalen - betekent eigenlijk hetzelfde). Daarom is het ook 
wezenlijk voor cultuur, want cultuur bestaat bij de gratie van overdracht. Als leerkrachten be-
paalde kennis of waarden en normen aan kinderen ‘overdragen’, zijn zij én met cultuur én met 
traditie bezig. Een mogelijke definitie: 

 
De traditie van een school is gebaseerd op door het hele team gemaakte keuzes. De traditie is een 
frame, een uitgangspunt voor het denken en handelen van het team. Met elkaar vormt het team de 
traditie van deze bepaalde school. Traditie is een steeds doorgaand proces. 

 
‘Traditie’ is niet alleen óverdracht, het is ‘lévende overdracht’. Het overdragen van ‘cultuur-
goederen’ gebeurt nooit in ongewijzigde vorm: er vinden altijd wijzigingen of correcties plaats. 
De ‘ontvangers’ leven in een andere tijd en hebben andere ervaringen. Daarom wordt het overge-
dragene ‘automatisch’ aangepast aan de leef- en belevingswereld van de ‘ontvangers’. Wat zij 
eraan toevoegen of veranderen maakt cultuuroverdracht, en daarmee traditie, tot een procés. Tra-
ditie is dus per definitie niet statisch maar dynamisch. 
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We kennen allemaal het ‘doorfluisterspel’. Iemand in de kring fluistert een zin in het oor van haar 
buurman. Zij geeft het door aan de volgende. De laatste in de kring zegt de zin hardop: deze blijkt 
inmiddels vaak anders te zijn dan de zin waarmee het spel begon. Dit spelletje illustreert hoe tradi-
tie werkt. 

 
In de christelijke levensvisie bestaat de traditie in het doorgeven van Jezus’ goede boodschap (dit 
is de Nederlandse vertaling van het begrip ‘evangelie’) van generatie op generatie. Zoals we al 
zagen, daagt deze boodschap uit om vorm te geven aan het rijk van God. Elke gelovige doet dat 
op zijn eigen wijze en in de culturele context van zijn tijd. Wie bijvoorbeeld als leerkracht de 
‘kansarmen’ in het onderwijs extra helpt en ondersteunt, geeft op zijn wijze gestalte aan dat ko-
ninkrijk.  Dat rijk komt eveneens tot uitdrukking in de bewuste keuze die sommigen maken om 
juíst met allochtone kinderen op binnenstadsscholen te werken. Zo voegt de traditie als ‘vertaal-
proces’ nieuwe ideeën toe aan de bijbelse inhouden. Daarom kunnen ‘bijbel’ en ‘traditie’ bronnen 
worden genoemd. Dat betekent, dat christenen uit beide inspiratie kunnen putten voor hun eígen 
leven. Zij laven er hun spiritualiteit mee. 
 
 
8. TRADITIE IN HET DAGELIJKS LEVEN 

 
We stappen even uit het ‘lopende betoog’ om het begrip traditie nog meer helderheid te verschaf-
fen. 
Het zich eigen maken van een bepaalde traditie gebeurt geleidelijk. Het staat gelijk aan het ín-
groeien in de cultuur. Kinderen worden geboren in een bepaald gezin en ‘groeien’ als vanzelf in 
een bepaalde opvoedingstraditie. Een groot deel daarvan zullen ze verinnerlijken en later, als ze 
zélf kinderen hebben, voortzetten. Ook het onderwijs in ons land kent een traditie: het is op een 
bepaalde manier georganiseerd, scholen kennen min of meer dezelfde onderwijsstijl enzovoort. 
De denominatieve splitsing in r.-k., p.-c., algemeen-bijzonder en openbaar is typerend voor de 
Nederlandse onderwijstraditie. Kinderen doen er tien tot vijftien jaar over om de gangbare on-
derwijs- en leerstijlen te verinnerlijken: ze vinden een bepaalde ‘schoolse’ manier van omgaan 
met elkaar vanzelfsprekend. Deze onderwijstraditie is óók dynamisch: zo behoorde je vroeger 
vooral te zwijgen en te gehoorzamen, tegenwoordig wordt het vormen en geven van een eigen 
mening meer op prijs gesteld. 
Kinderen groeien op een vanzelfsprekende, geleidelijke manier in cultuur en traditie ín. Door-
gaans zijn zij zich dat niet bewust. Maar in een aantal gevallen komen mensen juist heel bewust 
met een bepaalde traditie of nieuwe (levens)visie in aanraking: voor hun gevoel stappen zij over 
van het oude naar het nieuwe. Er vindt een proces van verinnerlijking plaats, waarin drie fasen 
duidelijk te onderscheiden zijn. We zullen deze fasen kort aan de orde stellen en er steeds een 
voorbeeld bij geven: 
 
A. AANLEREN: mensen stellen zich open voor de nieuwe visie 
In deze eerste fase worden mensen ‘gepakt’ door wat zij aan een nieuwe werkelijkheid of visie 
zinvol vinden. Ze zijn bereid om zich de ideeën en praktijken van die nieuwe levensvisie eigen te 
maken. Meestal beseffen zij, dat ze op een keerpunt staan in hun leven. Deze fase is een beslis-
sende stap, omdat er bewust voor gekozen wordt. Meestal vervult een andere persoon een sleutel-
rol daarin, met name als hij met enthousiasme het zinvolle van die nieuwe visie uitstraalt. Een 
voorbeeld:  
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Een nog jonge vrouw, Sasja Stassen, komt in groep 8 enthousiast vertellen over een opvangproject 
van straatkinderen in Bogota. Ze vertelt dat ze tijdens een vakantie aldaar zó gepakt werd door de 
talloze lijm snuivende en stelende zwerfkinderen in die stad, dat ze besloot terug te keren. Ze 
slaagde erin het vertrouwen van een aantal kinderen te winnen en ze begon ‘Las Palmas’, een huis 
waarin ze bewust een gezinssituatie wilde creëren. Haar doel was om de acht kinderen die er een 
plekje kregen, door middel van huishoudelijke taken medeverantwoordelijk te maken voor ‘het 
gezin’. Het succes is, vertelt ze, dat de kinderen hun zelfvertrouwen terugkrijgen en weer met ple-
zier naar school gaan. Ná haar verhaal geven enkele kinderen en hun leraar te kennen, dat ze méér 
van Las Palmas willen weten. 

 
B. TOEPASSEN: mensen maken zich de nieuwe visie eigen 
In de eerste fase bleken mensen bereid een nieuwe visie aan te nemen. Nú willen ze er iets mee 
doen. Zij nemen de waarden, normen en gedragingen die bij die nieuwe levensvisie horen over en 
passen ze toe in hun eigen leven. Het wordt iets van henzelf. Voortbordurend op het vorige voor-
beeld: 
 

De leraar van groep 8 en enkele kinderen praten na de les verder met Sasja Stassen. Het plan wordt op-
gevat om een sponsorloop te organiseren. Het geld dat daarmee verdiend wordt, zal besteed worden aan 
de studiefinanciering van de kinderen van Las Palmas. Een paar meisjes uit groep 8 zijn vast van plan 
met hen te corresponderen. Beide activiteiten worden een succes. 

 
 C. OVERDRAGEN: anderen worden bij de nieuwe visie betrokken 
Mensen hebben inmiddels de nieuwe visie zó verinnerlijkt, dat ze vlees en bloed van hen ge-
worden is. Zij zeggen: ‘Het is nu echt mijn visie geworden.’ Ze zijn er zó vol van, dat ze ook án-
deren erbij willen betrekken: ze willen dat de werkelijkheid die zij als zinvol ervaren, de werke-
lijkheid van méér mensen wordt.  
Enthousiasme werkt aanstekelijk! In onderwijsjargon uitgedrukt: zij zijn van leerlingen van een 
nieuwe visie de leraren van die visie geworden. Ze zijn ‘collega’s’ geworden van degenen die 
hen ‘aangestoken’ hebben. Nog één keer terug naar ons voorbeeld: 
 

De leraar van groep 8 heeft inmiddels met een handvol kinderen en enkele ouders een stichting in 
het leven geroepen: ‘Vrienden van Las Palmas’. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld de ont-
wikkeling van de kinderen van Las Palmas financieel te ondersteunen. De noodzakelijke commu-
nicatie verloopt nú via internet. De stichting werft actief donateurs. Ze verzorgt eveneens een 
communicatiebulletin om de betrokkenheid op peil te houden. 
 

 
9. TRADITIE IN CHRISTELIJK PERSPECTIEF 
 
In het ‘uitstapje’ van hoofdstuk 8 werd beschreven, hoe een proces van verinnerlijking van een 
(levens)visie in het algemeen verloopt: van aanleren via toepassen naar overdragen. We keren 
weer terug naar het betoog over de christelijke levensvisie.  
Met betrekking tot die levensvisie verloopt de verinnerlijking op dezelfde manier: de eerste vol-
gelingen van Jezus hebben er bewust voor gekozen dóór te gaan met zijn goede boodschap over 
het rijk van God. Zij hebben er in hun eigen leven vorm aan gegeven. Zij waren er zó vol van, dat 
ze anderen erbij hebben willen betrekken. Zo zijn de eerste christelijke geloofsgemeenschappen 
ontstaan en zo is met ‘traditie’ een begin gemaakt.  
Ook nú nog willen vele ouders Jezus’ idealen aan hun kinderen doorgeven. De christelijke traditie 
heeft voor de drie fasen van dit permanente proces eígen namen: bekeren, navolgen en zenden. 
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A. BEKEREN: je openstellen voor de nieuwe visie die Jezus heeft aangereikt 
‘Bekeren’ klinkt in veel oren negatief. Men associeert het gemakkelijk met indoctrinatie en kri-
tiekloos geloven. Niet zelden worden bijvoorbeeld de Jehova’s Getuigen in dit verband genoemd. 
In deze reader wordt aan ‘bekeren’ een positieve betekenis toegekend: in de boodschap van Jezus 
iets verrassends zien en je daarvoor openstellen. Bekeren is de eerste fase van het verinnerlij-
kingsproces (het correspondeert met het ‘aanleren’ uit hoofdstuk 8). 
 

In ons land dienen zich per jaar enkele duizenden mensen bij alle mogelijke christelijke kerken aan 
om lid te worden. Meestal zijn zij niet-gelovig of anders-gelovig opgevoed. Op de een of andere 
manier zijn zij met de christelijke levensvisie in aanraking gekomen en worden ze erdoor geboeid. 
Omdat zij niet op een geleidelijke, vanzelfsprekende manier in de christelijke levensvisie zijn ‘in-
gegroeid’, is de spiritualiteit van Jezus voor hen vaak echt nieuw en willen ze zich erdoor laten in-
spireren. 

 
B. NAVOLGEN: actief reageren op de visie die Jezus aanreikt 
De tweede fase van het christelijke proces van verinnerlijking wordt ‘navolging’ genoemd. Na-
volgen is méér dan het kritiekloos aannemen van een reeks geloofswaarheden: het betekent voor-
al dat je de nieuwe visie die je je eigen hebt gemaakt wil laten dóórwerken in je leven. Je levens-
stijl verandert: je gaat bijvoorbeeld bewuster, meelevender met anderen om. Mogelijk heb je meer 
oog voor de zwakkeren in de samenleving. Je laat je idealen ‘voeden’ vanuit de geloofsgemeen-
schap waar je nu deel van uitmaakt. Katholieke scholen vermelden vaak in hun schoolgids, dat ze 
zich in hun onderwijs ‘laten inspireren door het voorbeeld van Jezus’. 
 

De bekeerlingen waarvan boven sprake was, worden intensief voorbereid op hun lidmaatschap van 
de kerk waarbij zij zich hebben aangemeld en op de verandering van hun levensstijl in christelijke 
zin. Die voorbereiding bestaat vooral uit catechese: zij verdiepen zich in het leven van Jezus, de 
bijbel en de traditie. Zij gaan na wat dat alles voor hen betekent of betekenen kan. 
Zo werken ze langzamerhand toe naar het moment waarop ze officieel in de geloofsgemeenschap 
worden opgenomen door middel van de volwassenendoop. 
Bij voorkeur vindt deze plechtigheid plaats tijdens een viering van héél de geloofsgemeenschap. 
Niet zelden nemen de bekeerlingen deel in één van de werkgroepen van de geloofsgemeenschap, 
bijvoorbeeld de werkgroep die zich bezighoudt met huisbezoek, het koor of de schrijfgroep voor 
Amnesty International. 
Over het algemeen zijn bekeerlingen waardevolle leden van de geloofsgemeenschap: ze hebben 
immers bewust voor hun ‘nieuwe leven’ gekozen! 

 
C. ZENDEN: anderen bij de nieuw verworven levensvisie betrekken 
Ook ‘zending’ - katholieken spreken van ‘missie’ - heeft voor sommigen een negatieve klank: 
men denkt dan aan zieltjes winnen. In enkele gevallen blijkt dat juist: de wijze waarop bijvoor-
beeldPinkstergemeenten in voormalige Sovjetlanden actief zijn heeft er alle schijn van. Maar de 
‘grote zending’ - hierbij kan gedacht worden aan het werk van de hulporganisaties, missionaris-
sen en zendelingen van de grote christelijke kerken - verloopt op een eigentijdse, ‘moderne’ ma-
nier. In veel landen op het zuidelijk halfrond bevinden zich zelfbewuste ‘jonge kerken’ die in-
middels op eigen benen staan en die vaak een enorme groei doormaken. De ‘oude kerken’ van het 
westelijk halfrond verlenen ‘zusterlijke assistentie’: missionarissen en zendelingen zijn volkomen 
gelijkwaardig aan de ‘voortrekkers’ dáár. Sámen met hen bouwen zij de geloofsgemeenschap op. 
Van bekeringsdwang is geen sprake (meer): de christelijke levensvisie wordt als een uitnodigend 
aanbod-van-zin gepresenteerd. Bovendien ligt er een zwaar accent op materiële en sociale hulp-
verlening: juist daarin komen de christelijke sporen naar zin concreet tot uitdrukking. 
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Bekeerlingen zijn vaak de beste ambassadeurs van de geloofsgemeenschap. Vanuit hun bewuste keuze 
kan de manier waarop zij met hun geloof omgaan zó authentiek overkomen, dat zij op hún beurt ande-
ren nieuwsgierig maken, meestal hun levenspartner, soms ook vrienden en kennissen. Ook dát is zen-
ding! 
 
 

10. GESCHIEDENIS VAN DE CHRISTELIJKE TRADITIE 
 
Dit hoofdstuk zal ingaan op de geschiedenis van de christelijke traditie.  
Zoals bekend verspreidde het christendom zich als een olievlek over het toenmalige Romeinse 
keizerrijk. Toch hadden christenen het verre van gemakkelijk: ze wilden niet offeren aan de 
staatsgoden, hetgeen argwaan wekte. Er leefden bovendien nog méér vooroordelen, omdat men 
de christelijke rituelen niet begreep: zo werd het nuttigen van Jezus’ lichaam en bloed tijdens eu-
charistieviering niet zelden geassocieerd met rituele moorden die eraan vooraf zouden gaan.  
De christelijke levensvisie stond  van meet af aan in een kwaad daglicht. Dus werd dit nieuwe 
geloof officieel verboden. Soms moesten christenen ‘ondergronds’, zoals in de catacomben te 
Rome. In de eerste eeuwen hebben zich ook enkele christenvervolgingen voorgedaan, met name 
onder díe keizers die in het christendom een gevaarlijke sekte zagen. 
 

Het is op zich een wonder dat het christelijk geloof tegen de verdrukking ín groeide. Velen hebben het 
leven als martelaar gelaten. Dan moet het geloof in Jezus Messias hen tóch iets gezegd hebben! Vast-
staat dat het christelijk geloof op praktisch alle bevolkingsgroepen aantrekkingskracht uitoefende: zo-
wel de arme volksmassa als intellectuelen en bestuurders werden erdoor aangesproken, onderdrukking 
en vervolging ten spijt. 
Mogelijk hangt dit succes samen met het toenemende morele en religieuze vacuüm in de Romeinse cul-
tuur. Misschien heeft men in het christendom een nieuw ‘sociaal bindmiddel’ gezien. 
Het ‘grote keerpunt’ vond plaats in 313: keizer Constantijn beschouwde vanaf dat moment het christen-
dom als een geoorloofde religie. Tegen het eind van diezelfde eeuw werd het christendom zelfs staats-
godsdienst. 

 
Vanaf 313 begon ook de centralisatie: plaatselijke kerken werden vanaf dat moment in toene-
mende mate ondergeschikt gemaakt aan het centrale gezag te Rome. De paus trok steeds meer 
macht naar zich toe. De formeel nog ónverdeelde katholieke, dit is: algemene, kerk werd een 
hiërarchisch geleide kerk (de huidige r.-k. kerk is dat nog). Ze werd in deze pogingen gesteund 
door de keizers.  
Het voordeel hiervan was, dat het christelijk geloof zich snel over héél het Romeinse rijk ver-
breidde, tot in ónze streken toe: Limburg viel in de vierde eeuw al onder het bisdom Tongeren. 
Toen het Romeinse rijk een eeuw later ineenstortte, bleef juíst de ‘christelijke infrastructuur’ van 
bisdommen en parochies overeind. De katholieke kerk, die nog steeds geen andere kerken naast 
zich had, kon zich sterker ontwikkelen dan ooit. Bovendien nam ze krachtig de missionering ter 
hand van volkeren die niet tot het voormalige keizerrijk behoorden, zoals de Friezen hier te lande. 

 
Centraal geleide organisaties kunnen gemakkelijk verstarren: bepaalde structuren en visies worden vast-
gelegd: aldus ontstaan zogenaamde ‘door God gewilde’ bestuursstructuren en dogma’s (scherp gedefi-
nieerde leerstellingen). Men mist de aansluiting bij wat mensen zélf ervaren en beleven. De leiding pro-
beert locale verschillen weg te poetsen in naam van de ‘eenheid’. Ze raakt op den duur zó overtuigd van 
haar eigen gelijk, dat ze dat koste wat kost probeert door te drukken. 
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De geschiedenis laat zien dat de officiële katholieke kerk moeilijk om kon en kan gaan met de contrast-
ervaring ‘eenheid in verscheidenheid’. ‘Afwijkende geloofsvoorstellingen’ hebben haar altijd al geob-
sedeerd. 
Illustratief is de manier waarop de katholieke kerk met ketters omging. Dit waren mensen met ‘alterna-
tieve geloofsopvattingen’. Het woord ‘ketter’ is afgeleid van het Griekse woord ‘katharoi’, wat ‘zui-
veren’ betekent. Ketters grepen nogal eens terug op oorspronkelijke evangelische idealen die in hún 
ogen ‘ondergesneeuwd’ waren, bijvoorbeeld het gezámenlijk alles bezitten door de geloofsgemeenschap 
(zie Hand. 4,32-37). Zij zagen zichzelf als de ‘zuiveren’. De officiële kerk vreesde hen als scheurmakers 
en dús als een bedreiging. In de Middeleeuwen hebben vooral de Katharen in Zuid-Frankrijk het zwaar 
te verduren gehad. 
Soms leefden ‘alternatieve’ opvattingen onder christenen zo sterk, dat hele groepen zich afscheidden 
van ‘Rome’ of hun eígen weg gingen bínnen ‘Rome’. Daarover gaat de rest van dit hoofdstuk. 

 
Na de ineenstorting van het West-Romeinse Rijk in 476 kwam het Oost-Romeinse Keizerrijk, 
met Byzantium (nu Istanboel) als hoofdstad, tot bloei. Vanaf het allereerste begin hebben zich in 
deze regio geloofsgemeenschappen ontwikkeld met een eígen manier van leven, spiritualiteit en 
liturgie (het vieren), zij het in éénheid met de ‘bisschop van Rome’, de paus.  
Eeuwenlang heeft deze verscheidenheid in de katholieke kerk stand kunnen houden. Maar op den 
duur werden de verschillen naar Romeinse maatstaven toch te groot: in 1054 werd de patriarch 
van Byzantium geëxcommuniceerd, dit is: officieel buiten de kerk gezet. Hij, en mét hem vele 
oosterse kerken, scheidde zich van ‘Rome’ af. Zo ontstonden de zogenaamde Byzantijnse of oos-
terse kerken náást de Latijnse ‘moederkerk’. De eerste grote scheuring in het christendom was 
een feit. 
 

De Byzantijnse kerken vinden we nu vooral in Oost-Europa: in Rusland, Joegoslavië, Roemenië, Grie-
kenland enzovoort. Zij kenmerken zich onder andere door een liturgie die rijk is aan symboliek en ge-
voel voor mysterie. 
Doorgaans zijn deze kerken nationaal georganiseerd en sterk geworteld in de geschiedenis van het des-
betreffende land. Ze hebben meestal een patriarch aan het hoofd. Zoiets als een paus bestaat bij hen niet 
(meer). 
Deze kerken menen van zichzelf dat ze aan de oorspronkelijke christelijke leer en gewoonten hebben 
vastgehouden. Daarom noemen zij zichzelf ook wel orthodox.  
In tegenstelling tot deze orthodox-katholieken is de oude ‘moederkerk’ te Rome zich vanaf 1054 rooms-
katholiek gaan noemen. 
Regelmatig zijn er op de televisie beelden te zien vanuit een Russisch- of Grieks-Orthodoxe kerk. Hun 
vieringen kenmerken zich door diepe devotie en een sterke verbeelding van het mysterie. Iconen, af-
beeldingen van Jezus, Maria en de heiligen, spelen daarin een belangrijke rol: ze worden gekust en er 
worden talloze diepe buigingen en kruistekens voor gemaakt. Men gelooft, dat voor de duur van de 
plechtigheid, de desbetreffende heilige op een bijzondere manier in de gemeenschap aanwezig is. 

 
In het Westen ontstond aan het eind van de Middeleeuwen steeds meer kritiek op de r.-k. kerk: 
het geloof zou veruiterlijkt zijn, er was teveel bijgeloof, voor geestelijke diensten moest te vaak 
(te veel) betaald worden, het geloofsleven van talloze kloosterlingen stond op een laag pitje, 
priesters waren over het algemeen slecht opgeleid enzovoort. 
Kritische bewegingen werden vaak in de kiem gesmoord: de Tsjechische hervormer Jan Hus ein-
digde op de brandstapel. Maar in de 16de eeuw kwam er zoveel kritiek los, dat deze niet meer te 
‘beheersen’ viel.  
De voornaamste woordvoerders waren Luther en Calvijn. Dat Luther nooit gepakt en terechtge-
steld is, heeft hij onder andere te danken aan de bescherming die hij genoot van de keurvorst van 
Saksen: veel Duitse vorsten sympathiseerden met het nieuwe geloof. 
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Luther heeft géén nieuwe kerk willen stichten: hij heeft de ‘oude kerk’ willen hervormen. Diverse mis-
standen nam Luther op de korrel. De aflatenhandel was voor hem aanleiding om met zijn kritiek in de 
openbaarheid te treden. De r.-k. kerk leerde, dat de tijdelijke straffen in het vagevuur na de dood - de 
zonden zélf werden vergeven tijdens de biecht - tegen betaling kwijtgescholden konden worden. Het 
meeste geld ging naar Rome ter financiering van de enorme bouwwerken die diverse prachtlievende 
Renaissancepausen er lieten uitvoeren. Er waren ook plannen om de oude bouwvallige St.-Pieter te ver-
vangen. 
Toen Luther openlijk verkondigde tégen de aflatenhandel en andere misstanden te zijn, kreeg hij van 
kerkelijke zijde veel kritiek te verduren. Het conflict verhardde zich. Ook de keizer, Karel V, koos par-
tij: vóór Rome. Met lede ogen heeft hij moeten aanzien, dat veel van ‘zijn vorsten’, met name de Duitse, 
op Luthers hand waren.  
Ongewild en onbedoeld heeft daarmee de richting die Luther insloeg nieuwe christelijke kerken voort-
gebracht, met een verzamelnaam protestantse kerken genoemd. Zij erkenden niet langer het gezag van 
de paus, legden alle nadruk op de bijbel en accentueerden de innerlijke beleving van het geloof. Ook in 
ónze tijd zijn protestantse kerken ‘democratischer’ dan de katholieke: zij kennen geen hiërarchische 
maar een horizontale bestuursstructuur. Dat verklaart mede waarom het protestantisme uiteindelijk in 
talloze kerken en kerkjes versplinterd is geraakt. Het verklaart ook waarom zoveel protestantse kerken 
nationaal georganiseerd zijn: zo kennen Noorwegen, Zweden en Denemarken ieder hun eigen lutherse 
kerk!  
 

Een andere grote hervormer was Calvijn. Ook hij legde nadruk op een persóónlijke geloofsbe-
leving en op bijbelstudie. Heiligenverering, talloze rituelen, afbeeldingen e.d. waren taboe. Cal-
vijn was wat ‘strenger’ dan Luther.  
Hij is vooral bekend geworden om zijn leer van de voorbeschikking: van elk mens staat vóóraf 
vast of hij na zijn dood in de hemel of in de hel terechtkomt. God is dus ook voorzienig: Hij kent 
vóóraf de bestemming van ieder mens. Daarom worstelden en worstelen calvinisten met de 
klemmende vraag ‘Heb ik nog énige invloed op mijn eeuwig lot?’  
Maar onder veel calvinisten is ook de overtuiging gegroeid, dat aardse voorspoed een voorteken 
kan zijn van de hemelse vreugde. Dit is één van de redenen van het hoge arbeidsethos onder pro-
testanten. 
Ons land kent slechts een kleine lutherse kerk met zo’n tienduizend leden: bijna alle protestanten 
in Nederland zijn van calvinistische origine. Twee grote kerken domineren het beeld: de Neder-
lands Hervormde Kerk en de ‘gewone’ Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarnaast zijn door 
afsplitsingen diverse kleine, orthodoxe kerkgenootschappen ontstaan. 
Op het ogenblik zijn de lutheranen, hervormden en gereformeerden gefuseerd in de zogenaamde 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  
 
De vijftiende en zestiende eeuw hebben méér hervormers te zien gegeven dan Luther en Calvijn. 
In dit verband mogen ook de ‘grote namen’ van Erasmus en Thomas More worden genoemd. 
Erasmus oefende onder andere in zijn ‘Lof der zotheid’ scherpe kritiek uit op de katholieke kerk, 
maar is altijd, als priester, ‘binnenboord’ gebleven. Zo óók Thomas More: deze klom op tot lord-
kanselier van koning Hendrik VIII van Engeland. Deze vorst wilde hertrouwen met zijn hofdame 
Anna Boleyn en wenste zijn huwelijk met Catharina van Aragon ontbonden te zien. De paus wei-
gerde zijn medewerking: volgens de leer van de r.-k. kerk kan een wettig gesloten huwelijk nooit 
ontbonden worden. Hendrik was verbolgen en scheidde zich met het grootste deel van de Engel-
sen van Rome af.  
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Zo ontstond de Engelse of Anglicaanse kerk met de vorst(in) als hoofd. Thomas More viel de ko-
ning in dezen af en moest dat met de dood bekopen. De r.-k. kerk heeft hem heilig verklaard. 
Omdat Engeland zich nadien als een wereldmacht ontwikkeld heeft, treffen we in diverse voor-
malige koloniën, in diverse schakeringen, anglicanen aan. 
 
In veel West-Europese landen leven katholieken en protestanten vreedzaam naast elkaar. Er is 
sprake van enige onderlinge beïnvloeding: protestantse kerken proberen meer ‘kleur’ aan hun li-
turgie te geven en krijgen meer waardering voor vroegere en eigentijdse heiligen.  
 
Katholieken oriënteren zich in toenemende mate op de bijbel als belangrijkste bron van het geloof 
en benadrukken het belang van een persóónlijke geloofsbeleving. 
De verinnerlijking van het geloofsleven bij veel katholieken blijkt onder andere uit het bewúst 
zoeken naar zin. Men gaat moeilijke vragen daarbij niet uit de weg: wat betekent het spoor van 
Jezus nú in mijn leven? Als er écht geen liefde meer is in ons huwelijk, moeten wij dan ten einde 
toe bij elkaar blijven? Als mijn lijdensweg niet meer te dragen is, vraagt een zinvol einde van 
mijn leven dan juíst niet om een verkorting ervan? 
In diverse West-Europese landen hebben katholieken die dit soort vragen serieus nemen en die 
midden in de geseculariseerde wereld staan, zich in allerlei progressieve bewegingen geor-
ganiseerd, zoals Kirche von Unten in Duitsland. 
 
Progressieve katholieke groeperingen willen laten zien, dat het vormgeven aan het koninkrijk van 
God niet ‘naadloos’ samenvalt met wat het officiële roomse leergezag te geloven voorhoudt. Zij 
stellen onophoudelijk de vraag: ‘Wat betekent het om katholiek te zijn in deze geseculariseerde 
samenleving?’  
Heel vaak grijpen deze progressieve bewegingen terug op het vernieuwingsgezinde, zogenaamde 
Tweede Vaticaans Concilie - een vergadering van de paus met ál zijn bisschoppen – dat in de zes-
tiger jaren van de twintigste eeuw plaatsvond. Het ging toen om nieuwe inzichten als: leken (zeg 
maar: de ‘gewone kerkleden’, de niet-gewijden) zijn op grond van hun doopsel even verantwoor-
delijk voor de opbouw van de geloofsgemeenschap als de ambtsdragers en het eigenlijke kerk-
zijn speelt zich niet af in de top maar op het grondvlak. Het concilie droeg ook de oecumene een 
warm hart toe.  
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Oecumene, dit is een proces waarin christenen sámen zoeken naar wat hen bindt. In het besef dat 
Jezus zoveel versplintering als er nú is niet bedoeld heeft, zoeken zij de dialoog met elkaar en 
komen zij soms tot gezamenlijke acties. Er zijn diverse oecumenische organisaties. De Wereld-
raad van Kerken is de belangrijkste. De meeste protestantse en oosters-orthodoxe kerken zijn er 
lid van. De r.-k. kerk is slechts ‘waarnemer’. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat de Wereldraad van Kerken veel spanningen kent: de aan-
gesloten lidkerken verschillen té veel in cultuur. Om conflicten niet te laten escaleren, wordt vaak 
de weg van het compromis gekozen. Dat maakt deze mondiale instelling minder slagvaardig.  
 
        toestand tot 11eeuw:        splitsing in 11e eeuw:                  splitsing in 16e eeuw: 
 
        katholieke kerk oosters-orthodoxe kerk 
 

     rooms-katholieke kerk             protestantse kerken: 
    -   lutheranen                                      
                                 -  calvinisten (in Nederland  
                                       hervormden en gerefor- 
                                                             meerden)  
   anglicaanse kerk 

 
 
  rooms-katholieke kerk    (nog 
steeds de grootste kerk) 

 
 
 
 
11. GELOOFSOPVOEDING IN DRIEVOUD 
 
In het vorige hoofdstuk is de geschiedenis van de christelijke levensvisie in vogelvlucht aan de 
orde gekomen. In dít hoofdstuk gaat het om de vraag: hoe geeft men in ónze tijd vorm aan de 
christelijke levenvisie?  Welke maatschappelijke instituties houden zich daarmee bezig? 
Wat het antwoord op de laatste vraag betreft, spreken we van de levensbeschouwelijke driehoek: 
hoe werken gezin, kerk en school sámen aan de geloofsopvoeding, die voor een kind in deze drie 
contexten plaatsvindt?  
 
We gaan kort op deze drie contexten in, maar plaatsen eerst twee opmerkingen vooraf: 
  Katholieke pabo’s leiden op voor katholiek onderwijs. Dit is bijzonder onderwijs op christe-

lijke grondslag (deel C van deze reader gaat daar nader op in). In die grondslag speelt de ka-
tholieke traditie een grote rol. Daarom zal het volgende hoofdstuk aan de katholieke geloofs-
gemeenschap zijn gewijd. 

  Hoewel katholieke scholen een open aannamebeleid hebben en dus kinderen aannemen met 
alle denkbare levensbeschouwelijke achtergronden, zijn er nog steeds ouders die bewust voor 
een katholieke school kiezen en erop rekenen, dat de school de geloofsopvoeding thuis on-
dersteunt. 
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Dan gaan we nu nader in op de drievoudige context van de geloofsopvoeding. 
 
Het gezin 
Het zijn níet de kerk en níet de school, maar de oúders die al of niet besluiten hun kinderen gelo-
vig op te voeden. Zij zijn de eerst verantwoordelijken. Het gezin is het fundament onder de ‘le-
vensbeschouwelijke driehoek’: de drie gemeenschappen die (mede)verantwoordelijk zijn voor de 
geloofsopvoeding: gezin, kerk en school. 
De geloofsopvoeding thuis kenmerkt zich door haar ‘spontane’ karakter: er wordt weinig uitge-
legd, maar vooral veel vóórgedaan. De geloofsopvoeding in het gezin is een kwestie van vóórle-
ven: hoe geven we zin aan ons leven? Wat stralen wij uit naar onze kinderen als we woorden han-
teren als God, Jezus en kerk? Hoe intens is ons gebedsleven? Hoe authentiek zijn wij daarin? 
Dit alles speelt zich af op het niveau van de geleefde ervaringen, emoties en attituden. Op-
groeiende kinderen nemen hier, onbewust en spelenderwijs, veel van over. 
Geloofsopvoeding in déze tijd is iets waarvoor je kiest: mensen die hun kinderen gelovig willen 
opvoeden zijn weliswaar in de minderheid, maar kunnen hun keuze beter motiveren dan katholie-
ken ooit gedaan hebben. Soms staat het ‘geloofsleven’ op een laag pitje, maar laait dit vlammetje 
op zodra men het eerste kind verwacht: men staat dan immers voor de vraag ‘Willen wij ons kind 
laten dopen en gelovig opvoeden of niet?’ In zulke gevallen neemt de kerkelijke participatie vaak 
weer toe. 
Ouders leven hun kinderen voor, wat geloven voor een mens kan betekenen. Veelal komt er er-
gens in het leven van de kinderen een moment, waarop ze zélf mogen kiezen of ze door willen 
gaan met wat hun ouders aangeboden hebben. 
 
De kerk 
De kerk is geen primair leefmilieu zoals het gezin, wel geméénschap: mensen gaan vrijwillig met 
elkaar een band aan met als gemeenschappelijk doel vorm te geven aan het koninkrijk van God. 
De idealen daarvan willen gelovige ouders aan hun kinderen meegeven. 
Je kinderen gelovig opvoeden in déze tijd is verre van eenvoudig: onze cultuur is er niet op inge-
steld en werkt in zekere zin tegen. Daarom is steun van ‘gelijkgezinden’ onontbeerlijk. Men wil 
dus nadrukkelijk sámen verder gaan met dat rijk van God. Dat gaat met vallen opstaan. Niet iede-
re gelovige staat even stevig in zijn schoenen. Vaak is er twijfel. Het is belangrijk dit te erkennen 
en te accepteren. Het is fijn als gelovigen elkaar kunnen helpen méér zin in hun leven te ontdek-
ken (in het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de kerk als gemeenschap). 
 
De school 
Typerend voor Nederland is dat twee van de drie scholen een confessionele grondslag hebben, óf 
protestants-christelijk óf rooms-katholiek. Men wil het pedagogisch concept, de onder-
wijskundige visie en de organisatorische aanpak inkleuren vanuit de idealen van het rijk van God 
(in deel C van deze reader wordt dit nader uitgewerkt). Waarden en normen zijn er niet zó maar, 
meent men, maar worden gekozen op grond van en geïnspireerd vanuit belangrijke evangelische 
noties. Zo kan een bewuste keuze voor Weer Samen Naar School extra glans krijgen vanuit Je-
zus’ voorkeur voor de kansarmen. 
 
Katholieke scholen kunnen op tal van manieren bijdragen aan de geloofsopvoeding van een aan-
tal kinderen en de levensbeschouwelijke opvoeding van alle overige kinderen waarvan men weet 
dat ze thuis niet in de katholieke traditie worden opgevoed: door middel van vieringen, dagope-
ningen, godsdienst/levensbeschouwing of catechese, extra aandacht voor geestelijke stromingen, 
sociale acties enzovoort draagt de katholieke school haar steentje bij.  
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Geloofsopvoeding is een ‘totaalbenadering’ van het kind: hoofd, hart en handen worden aan-
gesproken. Ze speelt zich af op het terrein van de attituden, emoties, waarden en normen. 
Het vak godsdienst/levensbeschouwing is een ‘deelbenadering’: ze is een bewust gepland pro-
ces, een léérproces op de wijze van de school. Ze tracht wat al in kinderen aanwezig is aan 
emoties, ervaringen, attituden en overtuigingen te verhelderen. Soms wordt de term catechese 
gebruikt: dit is ‘uitleg van geloof en geloofservaringen’. Eigenlijk kan dat alleen bij kinderen 
die gelovig worden opgevoed. Godsdienst/levensbeschouwing richt zich op álle kinderen. 
Het is eígen aan de school om door middel van dit soort geplande processen bij te dragen aan 
de geloofsopvoeding thuis die grotendeels spontaan en onbewust verloopt. 
 

12. GELOOFSGEMEENSCHAP: GEMEENSCHAPPELIJK ZOEKEN NAAR ZIN 
 
Het gemeenschapsidee is een wezenlijke dimensie van het rijk van God als richtinggevend (toe-
komst)visioen. Kerken  zijn geroepen om dat uit te stralen: zij gaan immers uit van de spirituali-
teit van dat rijk. Voor een samenleving als de onze, die sterk ‘verindividualiseerd’ is, kunnen zij 
veel betekenen voor het gemeenschappelijk zoeken naar zin.  De christen wordt binnen zijn 
uniek-zijn als mens geroepen tot broederschap vanuit de bijbelse traditie: ‘Adam, waar ben je?’, 
‘Kaïn, waar is je broeder?’ enzovoort. 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de rooms-katholieke kerk, afgekort: r.-k. kerk, als geloofsgemeen-
schap die een bepaalde bestaansreden heeft en die bepaalde taken vervult. Zij ligt ten grondslag 
aan het katholiek onderwijs: daarom is summiere kennis onontbeerlijk. 
 
De katholieke kerk is een ‘multinational’ met een sterk gecentraliseerd bestuur in Rome. Ze is de 
grootste religieuze gemeenschap ter wereld: zo’n 650 miljoen leden omvat ze.  
Nederland telt vijf miljoen katholieken. Dat is nog niet één procent van het wereldtotaal. Waarom 
wordt dit vermeld? Om zo bescheiden mogelijk te denken over de katholieke situatie in Neder-
land. Deze draagt een eígen stempel en is eerlijk gezegd niet representatief voor heel de wereld-
kerk: Nederlandse katholieken hechten sterk aan inspraak, overleg en participatie. Kerkelijke ac-
tiviteiten hebben eerder een ‘horizontaal’ dan een ‘verticaal’ karakter, dat wil zeggen dat er rela-
tief meer nadruk ligt op activiteiten in de interactieve en sociale sfeer dan op het terrein van ge-
bed en meditatie. Mondiaal gezien kent de Nederlandse katholieke kerk relatief het hoogste aantal 
vrijwilligers: in één generatie is ze veranderd van volkskerk in een vrijwilligerskerk. 
 

Nederland telt zeven bisdommen. Deze zijn verenigd in een organisatorisch verband dat de staatsgren-
zen volgt. ‘Rome’ noemt dit een kerkprovincie. De bisschoppen te zamen vormen het bisschoppencolle-
ge: de bisschop van Utrecht zit dit college voor. Daarom wordt hij aartsbisschop, d.i. voornaamste bis-
schop, genoemd. 
Elk bisdom is weer verdeeld in parochies: als locale of plaatselijke kerk staan zij tegenover dé Kerk, 
waarmee men meestal het organisatorische geheel of, nog beperkter, het officiële kerkelijk leergezag 
(slechts paus en bisschoppen) bedoelt. 
Omdat de stap van de vele parochies naar het ene bisdom te groot is, zijn er tussenschakels gecreëerd: 
dekenaten. Een dekenaat is slechts een organisatorische eenheid van tien tot twintig parochies. 
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‘Kerk’ is een veelduidig begrip. Dat moge uit het voorgaande duidelijk zijn. Omdat men bij 
‘kerk’ meestal spontaan aan het instituut of de organisatie denkt, wordt in deze reader vaak het 
begrip ‘geloofsgemeenschap’ gebruikt. Want één ding is duidelijk: Jezus stond eerder een leven-
de gemeenschap van mensen voor ogen dan een goed geoliede organisatie. 
Daarom gaat dit hoofdstuk uitgebreid in op de parochie als de kleinste en tevens meest vitale 
eenheid van de geloofsgemeenschap. Er zal een beeld worden geschetst van de zeer gevarieerde 
taken waar de geloofsgemeenschap voor staat. Een gebruikelijke indeling van die taken is de vol-
gende: dienen, vieren en leren. Op deze drie pijlers van de geloofsgemeenschap wordt in de vol-
gende paragrafen nader ingegaan. 
 
 
12.1 Dienen 
 
De leden van de geloofsgemeenschap zijn betrokken op elkaar. Het is nog steeds gebruikelijk dat 
christenen elkaar aanspreken als broeder en zuster. Sommige leden van de gemeenschap zijn vrij-
gesteld voor bijzondere taken. De twee hoofdfuncties zijn die van pastor en diaken.  
  
1. Pastoraat: De persóónlijke zorg die men aan de gelovigen besteedt, wordt pastoraat genoemd. 
Dit begrip is afgeleid van ‘pastor’, hetgeen ‘herder’ betekent. Elke gelovige en de voorganger in 
het bijzonder is geroepen om een ‘herder’ voor de ander te zijn. Dat ‘herder zijn’ uit zich in: aan-
dacht hebben voor wie in geestelijke nood zit, het voeren van een geloofsgesprek, het bijstaan van 
mensen die een moeilijk moment in hun leven meemaken enzovoort. Een van de belangrijkste 
kenmerken van het rijk van God, vanuit geloof in Abba zorg hebben voor anderen, komt hierin tot 
uitdrukking. 
 

Mattheus 18,12-14 vermeldt déze prachtige metafoor: ‘Wat denken jullie? Wat zal iemand doen 
die 100 schapen heeft, waarvan er één verdwaald is? Neem van mij aan: als hij het vindt, is hij 
blijer over dat ene schaap dan over die 99 andere die niet verdwaald waren. Zo is het ook met jul-
lie Vader in de hemel: Hij wil niet dat één van deze kleinen verloren gaan.’ 

 
Een bijzondere vorm van pastoraat zijn de zogenaamde zelfhulpgroepen. Een voorbeeld: in West-
land gingen tijdens de laatste economische recessie van de twintigste eeuw veel tuinders failliet. 
Vanuit de kerk werden zelfhulpgroepen opgezet voor deze tuinders om sámen uit de emotionele 
en geestelijke problemen te komen. Een bijzondere vorm van zelfhulpgroepen zijn de zogenaam-
de rouwverwerkingsgroepen: gelovigen die nog maar net een partner verloren hebben komen bij-
een om samen een rouwproces door te maken en om samen ‘sporen naar zin’ in hun geloof te 
ontdekken. 
 
2. Diaconie omvat het kerkelijk-sociale werk. Vanouds kent praktische elke parochie een zoge-
naamd PCI: parochieel charitatieve instelling. Deze werkgroep staat mensen bij die in actuele 
financiële nood verkeren of mensen waarvan men weet, dat ze constant onder de armoedegrens 
leven. 
Tot de diaconale activiteiten behoren vervolgens de acties ten bate van de Derde Wereld. Grote 
landelijke instellingen als Memisa (voor medische zorg in de Derde Wereld), Miva (Missiever-
keersmiddelenactie) en de Vastenactie mogen zich verheugen over talloze gelovigen die hun the-
ma’s en activiteiten in eígen kring onder de aandacht brengen en die voor hen collecteren.  
In toenemende mate beheren missie- en ontwikkelingswerkgroepen een wereldwinkel waarin 
producten uit de Derde Wereld kunnen worden gekocht. 
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Ook andere, niet-religieuze Nederlandse instellingen kunnen op medewerking vanuit diverse pa-
rochies rekenen, zoals Amnesty International. Talloze parochiële schrijfgroepen zijn actief. 
De laatste jaren gaat de aandacht ook in de richting van asielzoekers: zij worden in de kerk toege-
laten, énerzijds om hen in hun acute nood op te vangen, ánderzijds om de overheid in de richting 
van een soepeler beleid te bewegen. Soms is men daarbij ‘burgerlijk ongehoorzaam’. 
Ook het armoedevraagstuk staat volop in de aandacht: parochianen zijn dan aangesloten bij de 
landelijke werkgroep de Arme Kant van Nederland die opkomt voor de groeiende groep van per-
manent armen in Nederland. 
 
 
12.2 Vieren  
 
Bij ‘kerk’ denkt men meestal spontaan aan liturgie of vieringen. Vieren is een belangrijke functie 
van de geloofsgemeenschap. Men viert dat men geméénschap is, een gemeenschap die vorm wil 
geven aan de idealen van het rijk van God: daarom kwamen in de voorgaande paragraaf de ge-
meenschapsopbouwende activiteiten het éérst aan bod. Vieren behoort het sluitstuk te zijn. 
Vieringen raken de geloofsgemeenschap in de kern: ze drukken verbondenheid uit en roepen ook 
verbondenheid op. Evenals alle voorgaande functies is vieren gemeenschapsopbouwend. 
De geloofsgemeenschap kent een grote variatie aan vieringen: eucharistie- of misvieringen, 
woord- en gebedsdiensten, vieringen rond doop, eerste communie, vormsel, huwelijk, uitvaart 
enzovoort. Door heel het jaar heen zijn er talloze feesten die gevierd worden: Kerstmis, Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren zijn niet de enige, wél de belangrijkste.  
 

Ons leven van alledag verloopt in een bepaald ritme: we hebben gewoonten ontwikkeld waar we niet 
zo maar van afwijken. Ga eens na wat je ‘s morgens allemaal doet vanaf het moment dat je opstaat tot 
aan het moment dat je op school bent. Dit vaste patroon geeft structuur aan ons leven en maakt dat we 
er ons prettig bij voelen.  
Er zijn ook niet-dagelijkse gewoonten. Deze gedragspatronen zijn bijvoorbeeld gebonden aan de peri-
oden van een jaar: Kerstmis vieren we in ons eígen gezin, met Pinksteren staan we op de camping, op 
onze trouwdag gaan we uit eten enzovoort. Het jaar kan beleefd worden volgens de burgerlijke kalen-
der, maar als we beroepshalve aan school verbonden zijn, beleven we ándere momenten als marke-
ringspunten. 
Daarmee zijn we bij een belangrijke functie van dit soort momenten: zij markeren de tijd. Op bepaal-
de momenten neem ik vrij, op vrijdagavond probeer ik ‘bij te komen’ van de werkweek door te spor-
ten, op zondagavond wordt er geschaakt enzovoort. Met dit soort momenten wordt de sleur van alle-
dag doorbroken en wordt het leven minder ‘grijs’. 
In het verlengde hiervan liggen de rituelen: dit zijn regelmatig terugkerende handelingen die ons le-
ven boeiend en zinvol maken omdat ze de tijd markeren. Rituelen hebben een diepere betekenislaag 
dan ‘gewoonten’: ze geven diepgang aan het leven en mede daardoor een gevoel van veiligheid en ge-
borgenheid. Enkele voorbeelden: 
Als Janneke gaat slapen, moet mama éérst een verhaaltje voorlezen, dán het stopcontactlampje aan-
doen, de knuffel en tenslotte Janneke zelf een nachtzoen geven. Dán pas trekt ze de deken over zich 
heen en valt in slaap. 
Neem alléén al het lichtje: voor Janneke is het niet alleen bedoeld om in het donker nog iets te kunnen 
zien, maar het geeft haar vooral een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Het spreekt haar op een 
dieper existentieel niveau aan. 
Nog een voorbeeld: vóór Peter ‘s morgens het huis verlaat om naar de middelbare school te gaan, 
zeggen zijn ouders hem altijd vriendelijk goedendag en spreken de wens uit, dat hij weer behouden 
thuiskomt. Zij doen dat onder het motto van: ‘Stel, dát er wat gebeurt, dan is het laatste wat we van 
elkaar vernomen hebben een glimlach en een vriendelijk woord.’ 
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In de geloofsgemeenschap spelen rituelen een grote rol. Dat komt omdat gelovigen de werke-
lijkheid vaak intens beleven en tegelijkertijd geen woorden hebben om deze gevoelens exact te 
omschrijven. Vaak gebruiken ze daarvoor het woordje ‘God’. Gelovigen drukken ermee uit, dat 
de werkelijkheid ondanks alle tegenslagen ten diepste betrouwbaar is: je kunt je er gerust aan 
overgeven. Zogenaamde ‘eerste taal’ of beschrijvende, exacte taal is ontoereikend om dat ver-
trouwen en die overgave uit te drukken. Rituelen en symbolen zijn daartoe beter in staat, omdat 
ze ‘automatisch’ een diepere betekenis in zich dragen. 
 

In de kapel van Onze Lieve Vrouwe of de Zoete Moeder bij de St.-Jan te ‘s-Hertogenbosch is het, zoals 
gewoonlijk, druk. Er komt een jonge vrouw binnen. Ze zet haar boodschappentas neer, ontsteekt een 
waxinelichtje en zet dat neer voor het beeld van de ‘Sterre der zee’.  
Ze knielt neer in een bank, maakt een kruisteken en spreekt (in zichzelf) een kort gebed uit. Vervolgens 
pakt ze haar tas en gaat weer naar buiten. 
Een gewoon beeld in deze kapel: de meeste binnenkomende en uitgaande mensen doen dit. De jonge 
vrouw toont ritueel gedrag dat zéér gecomprimeerd is - ze doet iets, zegt iets en gebruikt iets - en dat 
veel voor haar betekent. Wie haar gedrag oppervlakkig ‘bestudeert’, meent dat ze een beeld aanbidt. Dat 
is niet het geval: ze geeft zich vol vertrouwen aan Iemand ‘achter dat beeld’ over. Dat kan Maria zijn, 
maar ook God: Maria als metafoor kan immers zélf weer naar een diepere werkelijkheid verwijzen. 

 
Dit bidden in de kapel van Onze Lieve Vrouwe is een ritueel, een religieus ritueel in dit geval. 
Het is bovendien een ‘rijk’ ritueel, omdat er drie wezenlijke componenten in samenkomen: er 
wordt iets gedaan, gebruikt en gezegd. Gedaan: de jonge vrouw steekt een waxinelichtje aan, 
knielt en maakt een kruisteken. Gebruikt: ze maakt gebruik van materie, een voorwerp (kaars). 
Gezegd: ze spreekt in stilte een gebed uit. De woorden die ze in zichzelf zegt, geven betekenis 
aan wat ze doet (knielen en een kruisteken maken) en gebruikt (waxinelichtje). Met andere woor-
den: handeling, voorwerp/materie en woord vormen één geheel. Juist door dat samengaan krijgt 
het hele ritueel méér symbolische kracht. 
De rooms-katholieke geloofsgemeenschap is rijk aan dit soort rituelen. Enkele voorbeelden: het 
kruisteken, het ontsteken van kaarsen, het palmtakje thuis, bewieroking tijdens de mis, het kruisje 
op het voorhoofd vóór het slapengaan enzovoort. 
 
Sommige rituelen hebben in de loop van de traditie zo’n gewicht gekregen, dat we ze sacra-
menten noemen: dat betekent ‘heilige handelingen’. Het zijn rituelen waaraan gelovigen grote 
betekenis toekennen. De achterliggende gedachte is, dat God zélf door middel van de sacramen-
ten overvloedig van zijn genade, zeg maar: gunsten, uitdeelt. Sacramenten zijn ‘luikjes’ waardoor 
God heel nadrukkelijk in het leven van mensen binnenkomt. Ze helpen hen om sámen met Hem 
zijn koninkrijk gestalte te geven. 
 
Als voorbeeld werken we de doop uit. Dit sacrament wordt meestal toegediend aan een pas-
geborene. Tegenwoordig gebeurt dit tijdens een viering op zondag of in de kring van familie-
leden, kennissen en andere genodigden. Daarmee wordt uitgedrukt, dat het kind door de doop 
deel gaat uitmaken van de gelóófsgemeenschap. 
De doopviering is rijk aan symbolen. De kern ervan is het ritueel met het water. De geloofs-
gemeenschap maakt bewust gebruik van dit ‘oerelement’: het leent zich ‘van nature’ voor sterk 
uiteenlopende symbolieken. 
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Water kan vernietigen én vernieuwen: aan de negatieve kant staan overstromingen, schipbreuk, 
waterschade en verdrinking, aan de positieve: irrigatie, ‘voedsel’ voor planten, reiniging, verfris-
sing en recreatie. ‘Dood’ en ‘nieuw leven’, water heeft beide uiterste betekenissen in zich. 
In de doop door onderdompeling - heel vroeger was dat algemeen gebruik - komt dat goed tot 
uitdrukking: men wordt symbolisch met Christus begraven om daarná met hem uit de dood op te 
staan. Wie gedoopt wordt, begint een ‘nieuw leven ín Christus’.  
Doop door onderdompeling komt in enkele christelijke kerken nog voor, onder andere bij de bap-
tisten, maar de grote christelijke kerken gieten ‘slechts’ water over het hoofd uit. In dit ritueel zijn 
de elementen handeling, materie/voorwerp en woord duidelijk aan te wijzen. De voorganger giet 
boven de doopvont het water, dat speciaal daartoe gewijd is, uit over het hoofdje van het kind en 
geeft er met de volgende woorden betekenis aan: ‘Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest.’ 
 

Het is de moeite waard om tijdens een doopviering ogen en oren de kost te geven: buiten het kernritueel 
met het water gebeurt er nog zoveel meer. De voorganger zalft het voorhoofd van de dopeling met 
chrisma, dit is: heilige olie.  
Hij spreekt daarbij een gebed uit waarin hij om Gods kracht vraagt, opdat het kind in z’n verdere leven 
tijdens moeilijke perioden ‘staande blijft’. Olie beschermt de huid en houdt deze soepel. Het staat voor 
soepelheid en kracht. Het is een oud symbool: de koningen van Israël werden ermee ‘gezalfd’, dat wil 
zeggen dat Gods kracht, Gods geest over hen werd afgesmeekt. Vandaar het begrip Gezalfde, Messias, 
Christus..... 
Vroeger werd ook een beetje zout op de tong van het kind gelegd. Zout gaat bederf tegen en is daarom 
een geschikt symbool voor het weren van ‘verderfelijke invloeden’: het kwaad, gepersonifieerd in de 
duivel of satan, behoort géén greep op dit kind te krijgen.  

 
In veel doopvieringen vindt tevens een ritueel met licht plaats: de doopkaars, die het leven van de dope-
ling symboliseert, wordt ontstoken aan de paaskaars, symbool van de verrezen Christus. Zo worden Je-
zus’ sporen naar zin symbolisch op het kind overgedragen.  
Meestal voeren de peter en meter, Latijn voor ‘vader’ en ‘moeder’, dit ritueel uit: zowel een oom en tan-
te als wel zorgvuldig uitgekozen vrienden of kennissen kunnen peter en meter zijn. Zij drukken symbo-
lisch een extra garantie voor de verdere geloofsopvoeding van de pasgeborene uit. 
Tijdens de doopviering wordt vaak de geloofsbelijdenis uitgesproken: alle aanwezigen, de ouders en 
‘peetouders’ voorop, leggen getuigenis af van hun geloof. Zij doen dit plaatsvervangend voor het kind. 

 
De r.-k. kerk kent zeven sacramenten. Zij markeren belangrijke gebeurtenissen in het leven van 
een gelovige. We zullen ze alle zeven kort de revue laten passeren. 
De doop is het eerste sacrament: het pasgeboren kind wordt hierdoor officieel in de kerk opge-
nomen. Voor de verdere beschrijving zij verwezen naar de tekst hierboven. 
Het tweede sacrament betreft de eucharistie. Letterlijk betekent dit: dankzegging. Elke eucha-
ristieviering is een dankzegging aan God, omdat Hij ons in het leven van Jezus zo nabij is geko-
men. Daarom staan brood en wijn centraal: als offergaven drukken ze onze dankbaarheid uit. Te-
gelijkertijd worden zij gezien en beleefd als het lichaam en bloed van Christus, als ‘geestelijk 
voedsel’ voor onderweg. Als kinderen iets van deze diepere betekenis begrijpen - ze zijn dan 7 of 
8 jaar - mogen ze voor het eerst aan de ‘maaltijd des Heren’ deelnemen: zij doen dan hun eerste 
Heilige Communie. De eucharistie is géén eenmalig sacrament: men mag het in principe dagelijks 
ontvangen. 
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Het derde sacrament, waarmee tevens de initiatie van het opgroeiende kind in de geloofsgemeen-
schap wordt afgesloten, is het vormsel. Dit komt van het Middelnederlandse woord ‘vroom’, het-
geen ‘sterk’ betekent. Het desbetreffende kind is dan 11 à 12 jaar en zit in groep 8 of in de brug-
klas. In het jodendom en vroegere christendom werd dit als de leeftijd van de volwassenwording 
beschouwd. Daarom wordt het kind op deze leeftijd geacht zélf de verantwoordelijkheid voor zijn 
geloofsleven op zich te nemen. De bisschop of zijn vertegenwoordiger legt het kind de handen op 
en zalft z’n voorhoofd met chrisma of heilige olie. Hij zegt erbij: ‘Ontvang het zegel van de Hei-
lige Geest, de gave Gods.’ Daarmee drukt hij de wens uit, dat Gods kracht, Gods geest dit kind 
bezielt en inspireert om bewust werk te maken van de idealen van Jezus. 
 
Het huwelijk is het enige sacrament dat beide gelovigen elkáár toedienen. De priester is daarvan 
getuige als vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap. Uiteraard gaat het hier om het kerke-
lijk huwelijk: katholieken beleven dit doorgaans intenser dan het burgerlijk huwelijk. 
 
De biecht is het sacrament van de zondevergeving. Eigenlijk is het God zélf die vergeeft. De 
priester is ‘doorgeefluik’. Dit blijke uit de formule die hij uitspreekt: ‘Ik ontsla van uw zonden in 
de naam van .....’ 
 

Tegenwoordig vinden boetevieringen plaats waarin gebeden wordt en waarin de gelovigen collectief 
hun fouten en tekortkomingen belijden. Hoe zinvol ook, ‘Rome’ erkent dit niet als sacrament: de biecht 
behoort een privé-aangelegenheid te blijven. 
De boeteviering is ontstaan, omdat de praktijk van het biechten aanzienlijk terugliep. Veel factoren zul-
len daar debet aan zijn: secularisatie, een verminderd zondebesef, verandering in de visie op God die 
steeds minder als een ‘oordelende rechter’ en steeds meer als Bondgenoot of Diepste Grond wordt ge-
zien en beleefd, enzovoort. 

 
Een troostrijk sacrament is de ziekenzalving: minder dan vroeger ligt het accent op de laatste le-
vensfase. Wie ernstig ziek is of gewoon stokoud kan dit sacrament ontvangen. Ogen, oren en lip-
pen worden met chrisma gezalfd: dit ritueel wil de zintuigen openen voor het gegeven dat de 
mens voorbestemd is voor het ‘eeuwige leven’, wil hem kracht en sterkte schenken en vooral ge-
ruststellen in een situatie die als moeilijk wordt ervaren. De zieke of hoogbejaarde gaat ook te 
communie. Meestal komt er dan een diepe rust over deze persoon. 
 
Het zevende en laatste sacrament wordt slechts aan weinigen toegediend: de priesterwijding. Het 
gaat hierbij om een officiële kerkelijke functie, ambt geheten: alleen de ambtsdrager mag de ‘hei-
lige handelingen’ verrichten, de overige sacramenten toedienen. 
De bisschop legt tijdens de priesterwijding de handen op: hij draagt symbolisch de bevoegdheid 
over om sacramenten toe te dienen en andere functies te verrichten die bij het ambt horen. 
 

Protestantse kerken kennen slechts twee sacramenten: de doop en het heilig avondmaal (bij katholieken 
de eucharistie- of misviering). Alleen déze twee, is hun argument, zijn duidelijk aanwijsbaar in de bij-
bel. Zij verwijzen dan onder andere naar Jezus’ doop door Johannes in de Jordaan en naar het laatste 
avondmaal van Jezus. 
Protestanten kennen ook de belijdenis: géén sacrament, wél een belangrijk gebeuren. Vanaf ongeveer 
18 jaar kan een protestantse jongere, na een intensieve catechetische voorbereiding, midden in de ge-
loofsgemeenschap getuigenis afleggen van zijn geloof. 
‘t Zal bekend zijn dat ook van het huwelijk iets moois wordt gemaakt: protestanten spreken bij voorkeur 
van kerkelijke huwelijksinzegening. Over het burgerlijk gesloten huwelijk roepen zij Gods zegen af. De 
huwelijksinzegening is een belangrijk en feestelijk gebeuren, maar géén sacrament. 
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12.3  Leren 
 
Het leren neemt een belangrijke plaats in binnen de gemeenschap. Onder leren vallen twee cate-
gorieën: 1. verkondiging en 2. catechese. 
 
1. Verkondigen is simpelweg: uitstralen dat de ‘goede boodschap’ van Jezus over het koninkrijk 
van God jou iets doet. Wat deze boodschap voor jou betekent, druk je in héél je houding uit. Ver-
kondigen is dus in de eerste plaats een ‘manier van leven’. Ouders verkondigen op hún manier 
door de christelijke traditie vóór te leven. De manier waarop ouders hun geloof beleven doet kin-
deren meer dan het braaf uitleggen hoe een en ander in elkaar steekt. Deze ‘verkondiging met het 
lichaam’ is niet duidelijk af te bakenen: ze vindt spontaan plaats in de omgang van de ouders met 
hun kinderen en van parochianen onderling. Zulk een verkondiging doordringt op een subtiele 
manier héél het gemeenschapsleven. 
 
Een tweede, smallere betekenis van verkondigen is precies díe betekenis waaraan door de meeste 
mensen spontaan gedacht wordt, de ‘verkondiging met de mond’: mensen zeggen dan hardop wat 
geloven voor hen betekent. Ze brengen hun engagement onder woorden. Binnen de geloofsge-
meenschap kan men dit naar elkaar toe uitspreken, maar juist op dít niveau speelt de pastor een 
rol: hij of zij, professioneel daartoe opgeleid, wordt geacht het belang van Jezus’ goede bood-
schap te kunnen verwoorden. 
 
2. Catechese ligt dicht tegen verkondiging aan, maar valt er niet geheel mee samen. Catechese 
zou je de didactische zijde van de verkondiging kunnen noemen: ze probeert geloofsinhouden uit 
te leggen. Een voorbeeld: met overtuiging zeggen ‘Christus is opgewekt!’ is verkondiging, maar 
nagaan op welke verschillende manieren je je de opstanding kunt voorstellen is catechese. Wordt 
de opstanding letterlijk uitgelegd , legt men de nadruk op het dóórgaan van Jezus’ boodschap 
en/of op het ‘in opstand komen’ tegen mensonwaardige situaties in onze tijd?  
Catechese ‘legt uit’: ze verheldert en verdiept wat mensen al aan christelijk geloof ín zich hebben 
(omdat katholieke scholen veel andersgelovige en niet-gelovige kinderen ‘in huis’ hebben, spre-
ken we in díe context liever over godsdienst/levensbeschouwing, kortweg golev). 
De parochie als christelijke geloofsgemeenschap kent verschillende vormen van catechese. 
In de eerste plaats is er volwassenencatechese: volwassenen trachten hun geloof te verdiepen en 
te ‘begrijpen’. Men doet aan bijbelstudie of praat met elkaar over levensvragen in christelijk per-
spectief. Voor vrijwilligers zijn er toerustingscursussen, bijvoorbeeld om meer ‘bagage’ te heb-
ben wanneer zij op huisbezoek gaan of nieuwelingen in de parochie verwelkomen. 
Veel parochies doen aan kindercatechese. Soms heeft men daar aparte groepen voor opgezet, 
soms gebruikt men er de kinderwoorddiensten voor: tijdens de eucharistieviering worden kinde-
ren in de basisschoolleeftijd vaak in een aparte ruimte ontvangen om op hun eígen niveau met het 
thema van de viering aan de slag te gaan. 
Dan is er de jongerencatechese: middelbare scholieren moeten op een heel andere manier aange-
sproken worden dan basisschoolkinderen, omdat hun leefwereld een andere is. Er wordt vooral 
een beroep gedaan op activerende werkvormen. De gespreksvorm wordt gemakkelijk ‘saai’ ge-
noemd. 
Een nieuwe loot aan de stam is de gezinscatechese: vanuit de parochie probeert men ge-
loofsgesprekken ín het gezin op gang te brengen. De ouders praten met hun kinderen over be-
paalde geloofsthema’s die vanuit de parochie worden aangereikt en begeleid. 
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Onder katholieken is de sacramentencatechese, met name de voorbereiding op de eerste heilige com-
munie en op het vormsel, het meest bekend. Voor beide vormen worden vaak werkgroepen in het leven 
geroepen. De ouders én soms de school worden erbij betrokken.  
Wat de eerste communie betreft, doet op een aantal katholieke scholen heel groep 4 veelal het eerste al-
gemene deel van het bijbehorende catecheseproject met als geijkte thema’s: ik, samen, brood, delen en-
zovoort. De kinderen die daadwerkelijk hun eerste communie doen volgen het specifieke deel van het 
project in parochieel verband: wat betekent ‘heilig brood’, hoe zit de mis of de eucharistieviering in el-
kaar, wat betekenen ‘Dit is mijn lichaam...dit is mijn bloed...?’ 
De voorbereiding op het vormsel, vanouds in groep 8, vindt minder vaak op school plaats dan de voor-
bereiding op de eerste communie, omdat er meestal minder vormelingen dan communicanten zijn. Een 
veel voorkomende organisatievorm is, dat de vormelingen in zogenaamde gastgezinnen op het vormsel 
worden voorbereid. 

 
 
13. Kloosters: brandpunten van gemeenschapsleven 
 
Zowel de oosters-orthodoxe kerken in Oost-Europa als de r.-k. kerk in het westen kennen kloos-
tergemeenschappen. Deze gemeenschappen zijn niet gemengd. Mannen of vrouwen leven samen 
in een religieuze gemeenschap. Hun leven bestaat uit werken en bidden. Nog intenser dan een 
gewone geloofsgemeenschap (zie hoofdstuk 12) maken zij werk van het evangelische gemeen-
schapsideaal. Zij putten hun inspiratie onder andere uit de volgende bijbelse tekst (Hand.3,43-47): 
 

‘De apostelen deden veel grootse en wonderlijke dingen, wat iedereen met ontzag vervulde. Allen 
die tot geloof waren gekomen, sloten zich nauw aaneen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze 
verkochten hun hebben en houden en deelden het geld uit; iedereen kreeg zoveel als hij nodig had. 
Iedere dag brachten ze met elkaar door in de tempel; het brood braken ze bij elkaar aan huis en 
hun voedsel aten ze met vreugde en in eenvoud van hart. Ze prezen God en stonden in de gunst bij 
het hele volk. En dagelijks vergrootte de Heer het aantal geredden.’ 

 
Wie in wil treden in een klooster legt een weg af waarin de kandidaat de tijd krijgt om in te groei-
en in de gemeenschap. Voordat iemand de keuze voor het leven maakt, zijn er minimaal zes jaar 
verstreken. Steeds weer wordt de kandidaat voor de keuze gesteld: “Wil ik dit of wil ik dit niet?” 
Steeds weer moet er gekozen worden, zowel door de kandidaat als door de overige leden van de 
gemeenschap.  
 
Als iemand uiteindelijk kiest om voor de rest van zijn of haar leven als kloosterling te leven, vindt 
er een ritueel plaats. Dit is te vergelijken met een huwelijk. Er wordt een contract getekend en er 
wordt een belofte uitgesproken. Die belofte heet in kloostertermen een gelofte. Er zijn drie gelof-
ten (plechtige beloften tegenover de gemeenschap en God). 
De gelofte van armoede ofwel de gelofte van gedeeld bezit: deze gelofte sluit het nauwst aan bij 
bovenstaand citaat uit Handelingen: men doet afstand van persoonlijk bezit. Alleen het klooster 
als gemeenschap heeft bezittingen en voorziet in het onderhoud van elk individueel lid. Ieder 
krijgt wat hij of zij nodig heeft.  
De celibaatsgelofte ofwel de gelofte van een open hart: deze gelofte houdt in, dat men kiest voor 
een leven in gemeenschap. Je kiest voor de gemeenschap en niet voor een exclusieve relatie met 
een persoon. 
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De gelofte van gehoorzaamheid ofwel de gelofte van het luisteren: deze gelofte houdt in, dat een 
kloosterling met open oren in het leven wil staan. Men luistert naar ‘de stem’ van God, naar de 
medebroeders of zusters en zeker ook naar ‘de stem’ van het eigen hart. Het betekent in ieder ge-
val niet een slaafs gehoorzamen van je meerdere (meestal de abt)!  
Genoemde drie geloften geven op een bepaalde manier vorm aan het navolgen van Jezus. Van 
Jezus is bekend, dat hij zich niet om privé-bezit bekommerde, maar juist de nadruk legde op ge-
meenschap.  
Aangenomen wordt, dat hij zo intens gehoor gaf aan zijn roeping om Gods koninkrijk te verkon-
digen, dat hij  vanzelfsprekend ongehuwd bleef, maar de bijbel vermeldt hier niets over. 
De traditie van het kloosterleven is bijna net zo oud als het christendom. De wortels ervan liggen 
in de 3e eeuw. Spirituele personen uit het Egyptische christendom begonnen een leven als kluize-
naar in de woestijn. De nadruk lag op meditatie en gebed.  Antonius Abt was één van hen. Mede-
christenen voorzagen spontaan in hun levensonderhoud. De geïsoleerd levende kluizenaars ston-
den zo hoog in aanzien, dat velen hen raadpleegden met betrekking tot levensvragen en geestelij-
ke kwesties. 
In toenemende mate kozen de kluizenaars voor een leven in gemeenschap: zo zijn de eerste 
kloosters ontstaan. Al snel verspreidde het kloosterleven zich over het westen. Onder andere Au-
gustinus van Hippo heeft in de 4e eeuw een regel, zeg maar: reglement, opgesteld om het ge-
meenschappelijk leven zo goed mogelijk te doen verlopen. Het is vooral Benedictus die twee 
eeuwen later vorm heeft gegeven aan het westerse contemplatieve (beschouwende) leven. Zijn 
regel wordt gekenmerkt door een evenwichtige afwisseling van bidden en werken (ora et labora). 
Veel andere stichters van kloosterorden zijn steeds van deze twee regels uitgegaan. 
 
De eerste belangrijke pijler van het kloosterleven is het gebed. Men komt verschillende keren per 
dag in de gemeenschappelijk gebedsruimte bijeen: vroeg in de morgen vinden de zogenaamde 
metten (afgeleid van matutina hora ‘vroeg uur’) plaats, daarna de lauden (lofzangen) enzovoort. 
Belangrijk zijn ook de vespers (vesper betekent ‘avond’). 
 
Daarnaast werken kloosterlingen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Afhankelijk van 
het soort klooster zijn er vele mogelijkheden. Het gaat van werken in de landbouw tot werken in 
de krottenwijken van steden in de derde wereld. Gastvrijheid staat zeer hoog in het vaandel van 
elk klooster. Iedereen is welkom zowel individuen als groepen. Hen wordt ruimte geboden om 
tijdelijk deel te nemen aan het gemeenschapsleven of om hun ‘geestelijke accu’ anderszins op te 
laden.  
 
Kloosters waarin bidden en werken elkaar in evenwicht houden behoren tot de zogenaamde be-
schouwende of contemplatieve orden. Er zijn in het recente verleden ook actieve orden of con-
gregaties  opgericht waarvan de leden geacht werden actuele maatschappelijke noden te helpen 
lenigen. ’n Voorbeeld zijn de onderwijscongregaties in ons land: de broeders van Maastricht, de 
broeders van Oudenbosch, de zusters van Liefde (te Amersfoort) enzovoort. In de tweede helft 
van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw hebben zij  een grote bijdrage gele-
verd aan het stichten, instandhouden en runnen van katholieke scholen. Dit was van meet af aan 
gericht op de verheffing van de armen en het emanciperen van het katholieke volksdeel. Hun rol 
is op dit moment zo goed als uitgespeeld, mede omdat de emancipatie van de katholieken vol-
tooid is. Dat betekent, dat het kloosterleven zich weer meer concentreert op een beschouwende 
levenswijze. Het zijn dié kloosters die steeds meer mensen aantrekken die op zoek zijn naar spiri-
tualiteit. 
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14. De school als gemeenschap 
 
In de levensbeschouwelijke driehoek (zie begin hoofdstuk 11) neemt de school een bescheiden 
plaats in. Geloofsopvoeding is primair een ‘gezinskwestie’. De kerk of geloofsgemeenschap kan 
daarbij niet worden gemist. De katholieke school heeft ‘slechts’ een ondersteunende functie.  
Vroeger was ze een verlengstuk van de kerk: de geloofsopvoeding op school was net zo intens als 
in het gezin. Aan het begin van de 21ste eeuw ligt dat geheel anders: katholieke scholen ‘staan op 
eígen benen’, ze zijn autonoom. Zij bepalen zélf in welke mate en hoe zij de ouders ondersteunen 
in de geloofsopvoeding van hun kinderen.  
Hoewel door het open aannamebeleid een groot deel van de kinderen anders- of niet-gelovig  is, 
heeft de katholieke school verplichtingen naar de kinderen toe die bewust gelovig worden opge-
voed. Bovendien hebben katholieke scholen zich ín hun grondslag gebonden aan de christelijke 
levensvisie en mag dus verwacht worden, dat zij zich daardoor laten inspireren. 
 
Een eigentijdse katholieke school die haar spiritualiteit serieus neemt, kan inspiratie uit vele 
bronnen putten, pedagogische én religieuze. Eén van die bronnen is de bijbel. Men kan ervoor 
kiezen zich te laten inspireren door het ideaal van het rijk van God (zie hoofdstuk 6). Deze keuze 
is niet vrijblijvend:  de spiritualiteit van dat rijk is vooral gericht op de ander/Ander. De school 
kiest er dan voor gemeenschap te zijn. Zelfs als ze geheel uit allochtonen zou bestaan, kan ze die 
ambitie waarmaken:  want geïnspireerd door het evangelie kan een school op katholieke grond-
slag probleemloos gemeenschap voor en met andersgelovige kinderen zijn. 
 
Binnen de katholieke school als gemeenschap, kunnen de taken die in hoofdstuk 12 aan de ge-
loofsgemeenschap werden toegeschreven, op een bepaalde manier ‘vertaald’ worden naar de 
school. De katholieke school wordt gemeenschap door leren, dienen en vieren. Omdat deze drie 
taken zich laten ‘voeden’ door de geloofsgemeenschap, nemen ze de diepgang ervan mee en wor-
den eenzijdigheden voorkomen. Om dat duidelijk te maken, volgt nu bij alle drie taken een toe-
lichting. 
 
Leren. Een kind zit op school om te leren. Maar een school als gemeenschap, als een stukje rijk 
van God is meer dan een leerfabriek. Het leren wordt niet alleen cognitief ingevuld: er wordt 
evenzeer aandacht besteed aan sociaal-emotionele vorming, lichamelijke vorming en creativiteit. 
Het gaat om héél de mens en om zijn meest brede ontwikkeling. Een mooie slogan hiervoor be-
staat uit de volgende drie h’s: hoofd, hart en handen. 
Een school die hiervoor zegt te kiezen, moet dat zichtbaar maken in haar programma. Daarbij 
passen vragen als: vinden er regelmatig klassen- of kringgesprekken plaats waarin ruimte is voor 
eigen ervaringen, meningen en emoties van kinderen? Wordt er systematisch aandacht besteed 
aan de manueel-creatieve vakken zoals tekenen en handvaardigheid? Worden tijdens creatieve 
lessen sjablonen om na te doen weggelaten om zich juist te richten op de eígen creativiteit van de 
kinderen? Bestaat het muziekonderwijs uit meer dan alleen maar luisteren naar muziek? Hoeveel 
ruimte is er voor sport, spel en lichamelijke oefening? Besteedt de school aandacht aan levens-
vragen? Wordt het interculturele en interreligieuze leren gestimuleerd? Is er aandacht voor morele 
vorming? Levert men een bijdrage aan de kritische vorming  van de kinderen door met hen te fi-
losoferen? 



De christelijke levensvisie in kort bestek, door: Frans Holtkamp (versie: 10-11-2009)   30 

Vanuit het ideaal van het rijk van God kan niet worden aangegeven hoé je dit alles precies moet 
invullen (daar heb je de verschillende vak- en vormingsgebieden en de onderwijskunde voor), 
maar wél dat je de huidige mogelijkheden kan benutten om de ontwikkeling van de kinderen zo 
breed en zo rijk mogelijk in te vullen.. 
 
Dienen. Zoals de geloofsgemeenschap behoort een katholieke school een dienende gemeenschap 
te zijn. Pastoraat en diaconie nemen hier uiteraard een eigen gestalte aan, een gestalte die bij het 
instituut school hoort, kortweg dienen, of nog eenvoudiger: helpen, genoemd. 
Een goede leraar heeft zorg voor kinderen. Hij probeert de kinderen persoonlijk te kennen en te 
benaderen. Hij is op de hoogte van hun achtergronden en onderhoudt, indien nodig, contact met 
hun verzorgers of ouders. De mogelijkheden en talenten van de kinderen zijn hem bekend en in 
zijn onderwijsaanbod speelt hij daarop in. Alleen dít al betekent, dat lesinhouden niet altijd uni-
form aangeboden mogen worden. 
Maar hij doet méér dan adaptief lesgeven. Hij toont ook belangstelling voor de kinderen en leeft 
met hen mee. Dat blijkt onder andere uit hoe een school met actueel verlies omgaat. 
Stel, dat een kind een van zijn ouders verliest, hoe gaat de school daar dan mee om? Hoeveel 
ruimte krijgt het kind in de klas om zijn verdriet te uiten? Hoe wordt de klas erbij betrokken? 
Wordt door gezamenlijke activiteiten, waaronder rituelen, het verdriet van dat kind met de klas 
gedeeld? Hoe wordt de rest van de schoolgemeenschap erbij betrokken? 
Het dienen vindt niet alleen ‘verticaal’ (van de leerkracht naar de kinderen toe) plaats, maar ook 
‘horizontaal’: een dienende leerkracht wil kinderen stimuleren  met elkaar goed om te gaan en 
elkaar waar nodig en zinvol te helpen. Daarbij passen vragen als: welke aandacht wordt besteed 
aan sociaal-emotionele vorming? Kiest men voor leeractiviteiten waarbij samengewerkt moet 
worden? In hoeverre relativeert men competitieve leeractiviteiten? Vergelijkt men het kind voort-
durend met anderen of juist met zichzelf? 
Dienen is ook, dat men kinderen leert om belangeloos iets voor derden te doen. Hierbij kan men 
denken aan allerlei goede doelen waarvoor men geld inzamelt of dit via andere, meer ludieke ac-
tiviteiten  aanboort. 
 
Vieren. Een schoolgemeenschap die in bovengenoemde zin werk maakt van leren en dienen, 
maakt al heel wat zichtbaar van het rijk van God. In zo’n gemeenschap valt veel te vieren. Men 
ervaart immers een band met elkaar, men weet het leven te waarderen en er is een positieve visie 
op de toekomst.  
Uiteraard beperkt het vieren zich niet tot religieuze feesten. Er zijn tal van gelegenheden die tot 
vieren uitnodigen: de verjaardagen van kinderen en leraren, het afsluiten van een project, Dieren-
dag, Valentijnsdag, een jubileum enzovoort. Een creatieve maandafsluiting met de hele school in 
een gemeenschappelijke ruimte alleen al doet wonderen. Ook de aandacht die men in de eigen 
klas besteedt aan dag- of weekopeningen of –afsluitingen hoort hierbij. 
Vieren is bij uitstek een gebeuren waarin ook andersgelovige kinderen centraal mogen staan met 
hún feesten en levensbeschouwelijke achtergronden. 
Vieren brengt tot uitdrukking, dat het leven een geschenk is dat we aan een diepere Bron te dan-
ken hebben. 
 


