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Een reis naar Groningen 1s I anwc Abcoude een aard,ge a(scand. M1ssch1en 1, el zo 

ver. doe men van een pelgrimage zou <ur:nen spreken.Aangez,en 1k. nee als De 

Lange, mee echt een re z,ger oe,. 100c scaan een 1, andetaar. bes/uic 1k hee 

interview via de telefoon te doe1. F, es ce Large s hoogleraar Ethiek aan de 

Procescancse Theologische Uni\ ers,tN (Gron,ngen) en schreef onlangs Heilige 

onrust. Een pelgrimage naar het han van rel1g1e (2017). In d,c 1merv1ew over 

de vraag hoe religie 1s ~eranderd en hoe een en onder ce duiden, tracht 1k we hei 

hart van het denken van De Longe te komen. De ezer :. orde hierbij van harte 

uttgenod1gd mee ce /open. r fope .,< vale r ee mee de olcren mee. 

Op de vraag wat religie nu precies is, begint De Lange met de stelling dat we 
niet goed weten waar religie over gaaL De vraag is zelfs of we dat ooit geweten 
hebben. Je kunt religie natuurlijk bekijken als een compartiment van de cultuur; 
dan is religie een publiek domein net zoals politiek, economie en kunst. Maar 
je kunt ook vanuit religie zelf spreken. 

Re/1g1e is c:1c,•,oorder, op ce s:e, o e JE b, ,""Ze ',andaon roept 

Religie als antwoorden op een stem 
In zijn boek heeft De Lange voor het laatste gekozen. Religie gaat dan over dat 
wat groter en sterker is dan jezelf. In de joodse en christelijke traditie wordt dit 
verstaan als een ·stem' die je bij jezelf vandaan roept. Het religieuze hieraan is 

het gegeven dat deze stem niet van jezelf is: de roep ontspringt niet vanuit je 
eigen bron. In zijn boek heeft De Lange geprobeerd religie tot de kern terug te 

brengen. Die kern bestaat in de vraag- en antwoordstructuur van een roepstem 
die om een antwoord vraagt. Religie is antwoorden op de stem die je bij jezelf 
vandaan roept. 

De Lange verwijst in ons gesprek naar Martin Buber aan wie de vraag gesteld 

wordt of hi j nu in God gelooft, ja of nee. Buber antwoordt dat hij God niet ziet 
als een object dat buiten deze werkelijkheid bestaat, maar als het dialogische 
(de stem, het antwoord, de relatie) binnen deze werkelijkheid. 
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Transformatieve religie is de 
stem die transformeert 
Welnu, het probleem is volgens De 
Lange dat de stem die ons bij onszelf 
vandaan roept, vaak niet meer goed te 
horen is in de gevestigde religie. Dat is 
één. In veel kerken word je niet meer 
geroepen om op weg te gaan, er 
gebeurt niet veel en er overkomen je 
geen lijfelijke ervaringen meer. De 
transformatie van religie bestaat volgens De Lange dan ook vooral hierin dat 
de stem tegenwoordig veel luider en duideli jker klinkt buiten de geïnstitutio
naliseerde godsdienst: in muziek, in kunst, in literatuur en in poëzie. En in de 
ethiek, als er een onontkoombaar appèl op je wordt gedaan door een ander. 

De roep die om ons antwoord vraagt. 1s ,n onze tijd op 

andere plaatsen dan voorheen te vinden, en die roep 

zelf 1s wezenl1Jr veranderd (post-theïstisch) 

Ten tweede is theologisch gezien alles aan het schuiven gegaan en is er in 
bepaalde zin sprake van een paradigmawisseling (voorbij het theïsme), waarbij 
we volgens De Lange opnieuw moeten ontdekken wat ons overstijgt. We zijn 
in deze nieuwe fase op zoek naar nieuwe woorden en nieuwe rituelen. We zijn 
op reis - als pelgrim - en worden uitgedaagd naar het hart van religie te gaan: 
zonder dogma's maar · heel primitief · met onze lijfelijkheid. 
Dat de roep die om ons antwoord vraagt in onze tijd op andere plaatsen dan 
voorheen te vinden is, en dat die roep zelf wezenlijk is veranderd (post-theïs
tisch), dat is hoe religie is getransformeerd. 

De hedendaagse teerling als pelgrim bij uitstek 
Deze transformatie van religie betekent volgens De Lange dat we de Bijbel - De 
Lange bevindt zich nu eenmaal in de joods-christelijke traditie · opnieuw moeten 

gaan ontdekken. Wanneer we de bril van de traditionele dogmatiek afzetten en 
de evangeliën gaan lezen met een post-seculiere bril, dan pas komt de persoon 
van Jezus volgens hem echt tot leven. Dat is de ervaring van De Lange: we kun
nen op die manier iets op het spoor komen van die overweldigende werkelijkheid 

die we soms God noemen. Maar dan moeten we de Bijbel niet langer exclusief 
zien als het boek van de kerk, een kerk die op die Bijbel gaat zitten als eigenaar. 

De leerling van vandaag is een pelgrim bij uitstek! Niets staat · godsdienstig en 
levensbeschouwelijk gezien - meer vast. Er is geen zekerheid meer voor wie nu 

opgroeit, ook maatschappelijk niet. De jongeren aan wie wij onderwijs geven, 
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weten niet waar zij vandaan komen of waar zij naartoe op weg zijn. Als iemand 

een nomade is, dan de jongere die nu op weg is en op weg gaat! 

Het leven beamen in een onoverzichtelijke wereld 

Maar, zo tekent De Lange aan, je overgeven aan het op weg gaan, is een keuze 

en niet iets dat je overkomt. Je moet ervoor kiezen om aan de roepstem van 

het leven gehoor te geven. En Jezus is voor De Lange het grote voorbeeld van 

iemand die daar radicaal voor koos en heel dicht bij de levensbron leefde. Die 

'ja!' tegen het leven zei. 

In dit leven zijn er, aldus De Lange, echter meerdere stemmen te horen. Naast 

de stem die je bij jezelf wegroept en de stem die je vraagt het leven te beamen, 

is er de stem van de absurditeit en zinloosheid die de vraag oproept of het 

leven wel de moeite waard is geleefd te worden. Die stem is er ook altijd. Hoe 

zeg je 'ja' tegen het leven in een tijd waarin de wereld onoverzichtelijk is gewor

den en bestaanszekerheid niet langer vanzelfsprekend is? Dat is één van de 

belangrijkste vragen geworden volgens De Lange. Juist en vooral met het oog 

op de nieuwe generatie. Hoe zeg je 'ja' tegen het leven zonder zekerheden? 

Kunnen wij onze leerlingen helpen de stem te verstaan? Kunnen 

we hen helpen op weg te gaan en het leven te beamen? 

Leerlingen helpen de stem te verstaan 

Religie is veranderd. Velen horen de roepstem niet meer of horen die stem op 

nieuwe plekken. Maar ook de roepstem zelf is anders dan voorheen. Het is een 

minder duidelijk geluid, omdat het in een seculiere tijd veel meer open en 

oningevuld is wat of wie ons roept en waarheen. Kunnen wij onze leerlingen 

helpen de stem te verstaan? Kunnen we hen helpen op weg te gaan en het leven 

te beamen? Dat zijn de belangrijke vragen die via De Lange op ons afkomen en 

waar we - heel concreet - iets mee moeten in de klas, in een tijd waarin religie 

getransformeerd lijkt te zijn. 

Als leraar kun je de leerling natuurlijk niet dwingen een stem te horen en te 

volgen, bij zichzelf vandaan. Wel kun je verhalen uit meerdere tradities aanrei

ken, zodat er een 'wederkerige ontsluiting' kan optreden. zo zou het roepings

verhaal van Abraham leerlingen kunnen bevragen waartoe zij zich geroepen 

voelen en waaraan zij zich willen toewijden. Welk nieuw verhaal kan er ont

staan door het lezen van oude verhalen? Op deze niet-maakbare manier kun je 

in de lessen een ruimte van heilige onrust creëren, die leerlingen uitnodigt 'ja!' 

tegen het leven te zeggen. L'chaim! 
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