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GOD, HET
WORLD WIDE
WEB EN IK
RELIGIEUZE IDENTITEIT
IN EEN GLOBALE SAMENLEVING1
Het plaatje kom je overal tegen, zoveel dat het
vanzelfsprekend wordt: de blauw-geel oplichtende planeet aarde, gefotografeerd vanuit een
satelliet. Het aardbolletje is de icoon van de
jaren '90 geworden. Vanaf een afstand die vroeger alleen voor God zelf werd gereserveerd,
kijken wij nu met een astronautenblik naar
onszelf en de planeet waarop wij wonen. Wie
naar CNN kijkt, naar het NOS-, RTL4-nieuws
of dat van de BBC, wie inlogt op het World
Wide Web via World Acces of Planet Internet,
hij wordt de wereld binnengeleid met deze
afbeelding: onze planeet aarde, waarvan het
blauw van de oceanen en het geel van de continenten helder oplichten in de zon, tegen de
achtergrond van een zwart universum. Daar
wonen wij dus, daar speelt zich ons leven af. De
aarde, er is er maar één. En we prikken voor
onze kinderen de plek op de globe waar we
wonen, wetende dat vijf miljard anderen dat
ook kunnen doen. Het beeld geeft ons een
dubbel gevoel van klein- en grootsheid tegelijk:
enerzijds het besef dat de wereld een dorp is,
een global vil/age, of: een kaarsje dat we zuinig
met onze handen moeten beschermen, anders
dooft het uit (de mediacampagne 'Een beter

milieu begint bij jezelf'); anderzijds: het
huiveringwekkende' idee dat de aarde slechts
een stipje leven zou kunnen zijn in een onmetelijk, dood universum.
We leven in een globale samenleving, het
besef dringt zich steeds sterker aan ons op. De
tv-kijker (die we allemaal zijn) en de Internetgebruiker (die we wellicht allemaal zullen worden) beseft dat hij deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk van communicatielijnen en
informatiestromen. Onze samenleving is een
World Wide Web geworden. Met dat woord
wordt het computercommunicatienetwerk Internet aangeduid. Ik wil het woord hier echter
in ruimere zin als een metafoor van onze menselijke conditie op de drempel van de 21 ste
eeuw beschouwen: ook wie zelf niet meedoet
aan Internet, leeft in het wereldwijde web-van
een mondiale samenleving. De communicatiestromen van de media zijn een belangrijk onderdeel ervan, maar zij vormen slechts de bovenstroom van dat netwerk. Het World Wide
Web staat voor het wereldomvattend systeem
van onderlinge afhankelijkheid waarin de mensheid zich organiseert. Kapitalisme en techniek
maken onze wereld steeds meer tot een global
vil/age, een wereldsysteem.2 Een World Wide
Web, waarin alles met alles samenhangt en
iedereen met iedereen on line is. Economisch
politiek, militair en ook steeds meer cultureel'.
Wie in dat web niet wil communiceren, excommuniceert zichzelf. Interdependentie is het sleutelwoord. We zijn steeds minder self-supporting. We zijn afhankelijk van de koffieoogst in
Brazilië, de dollarkoers op Wallstreet, het
kankeronderzoek in Parijs, de nieuwsvoorziening van CNN. We leven steeds meer in een
situatie van 'gegeneraliseerde verafhankelijking' (A. de Swaan). De socioloog A. Giddens
spreekt in dit verband van de 'dialectiek van het
locale en het globale': de agenda en de inhoud
van onze privé-wereld wordt voor een belangrijk deel gevormd door wereldgebeurtenissen. 3
Niet alleen met andere mensen, ook met de
natuur onderhouden we een netwerk van globale afhankelijkheid. Het aardbolletje is niet

alleen her logo van d e economen, maar ook ,,an
de ecologen geworden. Wie van Postbus 5 1
hoort dar hij zuini g moel zijn met energie, kri jgt
hel ook re zien. De aarde is onze oikos, o ns ene
en e nige huis geworden, nie1 alleen economisch, maar ook ecologisch. Nadat we eeuwenlang een dualistische visie op d e verhouding
russen mens en natuur hebben aangehangen,
breekt her inzicht door, dar er een o nverbrekelijke samenhang tusse n beide bestaat. De mens
is product en o nderdeel van her wereldwijde
' web of life' (Ch. Darwin), nier een doo r God
uir her niecs gedropte ko lonisator die een hem
vreemde natuu r aan zich moer o nderwerpen.
Wij zijn her product en voorlopige sluitstuk ,,an
een miljarden jaren durende biologische evolutie. W ij plukken de vruchten e rvan, maar
spelen rege lijk ee n cruciale rol in haar ,,oortgang. Her ecologische evenwicht russen een
versredelijkre mondiale beschaving en her ecosysteem 'aarde' blijkt een uirersr 1..-wersbare
symbiose re zijn. Maar een symbiose is zij:
satellietopnames van de aarde bij nacht tonen
de grote vlekken licht die zich als melkwegstelse ls op her aardo ppervlak verbreiden: Europa
vanaf Milaan tor aan Dublin, een zee van een
kwart miljard mensen; Japan, Korea, H ong
Kong, Singapore, Noo rd-Amerika van Balrimore tor M ontreal, megapo len die zich tor grore
plakken sa menklome ren. Zij zijn onderdeel
van de natu ur geworden, er on losmakelijk aan
vastgekoekt, e r mee vergroeid, zoals ook de
oceanen. 4 Eco logisch bewustzijn o ntwikkelen
bere kent: d ee lnemer willen zijn aan hei complexe spel van hei leve n, nier de parasiet ervan;
cultuur als een imegraal o nde rdeel van de natuur beschouwen, nier als een afscheid e rvan of
een opstand ercegen.
De toenemende economische, politieke, cul ture le en ecologische interd ependen cie op d eze
globale schaal is nieuw en ongehoord. Zij
brengt allerlei conflicten en spanningen mer
zich mee. Deze 'wilde wereldvorming' schept
o nge lijkheid, instabiliteit. Zij roept vragen op,
ook rel igieuze. H er is d e raak va n de theoloog
die serieus te ne men. T heo logen roersen het
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spreken van mensen over God, dar is hu n kritische raak. Ze roersen her op hun consistentie,
aan de christelijke rradicie, aan de e rvaring. Is
dar war mensen zeggen over God wel zinnig en
steekhoudend? Maar zij hebbe n ook een co11stmctieve raak: zij zeggen nier a lleen hoe het
nier moer, maar ook hoe her wél kan. Dar doen
ze o. m. in de preek: aan mensen een m ogdijke
,·isie op God aanbieden. Welnu, hoe re spre ken
over God in een World \Vide W eb?
Hee World Wide Web plaatst ons voor vragen. Die behelzen de professio nele ide ntiteit
van d e theo loog a ls sp reke r ove r God, maar ook
zijn of haar persoonlijke, religieuze identiteit als
gelovige enkel ing. W ie ben ik? Wie ben ik voor
God ? Ook de zielzorger zelf heeft een ziel die
verzorgd wil worden. Wa1 scel ik eigenlijk voor,
bui een de maalstroom va n rollen en functies die
ik in mijn netwerk van relaties ve rvul ? Mi sschien kem u her gevoel van d a1 mannetje o p
die canoon wel: hij s1aa1 alleen op de aardbo l
(weer d ie planee1 aa rde) en roepr..heL uir in d e
schijnbaar lege, zwarre ruimte: ' Is d aar ook
iemand?'

God, her Wo rld Wide Web en ik. Ik wil de
vraag naar onze religieuze ide ntireir in een
globale samenleving van ee n paar ka1111ekeningen voorzien. Ik begin nogmaals bij de
comexr van de globale samen leving en vraag
mij af welke voorwaarden zij aan ons spreken
over God en o nze religieuze idenriceir in her
algemeen sce lr. (1. ' W o rld Wide Web') Ik verbind daaraan een paar gevolgen voor onze religieuze identiceir d ie m.i. van karakter gaai en
moer gaan veranderen. (2. ' Ik') Ik sl uir af mer
her overwegen van de consequenties die dit
alles voor onze visie op God zou kunnen hebben. (3. 'God ')

1. Globale interdep endentie
H er Wo rld Wide Web heb ik a ls een metafoor
voor de toenemende g lobale interdepende ntie
opgevoe rd . Mensen worden sreeds meer a fhankelij k voor steeds meer za ken va n steeds meer
mensen. Maar ook: we zien steeds berer in dar

wij als mensel ijke soorr afhankelijk zijn van en
o nderhevig zijn aan de natuurlijke p rocessen in
de biosfeer. Her groeiende inzicht in her globale ka rakter van d eze 011derlinge afhankeliikheid
van levensprocessen en -srrucruren is m. i. fundamenteel en onopgeefbaar. Her moer dan ook
in e lk theologisch spreken over God, mens en
wereld in hun onderlinge samenhang word en
ve rdisconteerd. Her bindt de theologie in her
algemeen aan een aantal voo rwaarden die ik op
d rie noemers zou willen brengen:
1. Hee inzicht in de menselijke afhanke lijkheid
van zijn natuurlijke o mgevi ng vereist d ar de
theologie ecologisch wordt, of zij houdt op een
adequate theologie re zijn.
2. Her besef in de onderlinge afhankelijkheid
van mensen wereldwijd maakr dar zij oecum e11isch moer worden; ee n theologie voor de
gehele bewoonde wereld , als zij 1enminsre meer
wil zijn dan een christelijke clubideologie.
3. In de derde plaats: her inzicht in de beperktheid en de eind igheid van individuele
mensen in hun relatie ror hun o mgeving resulteert niet alleen in ee n besef van afhankelijkhe id in de ru imte, maar ook in de rijd; wij zijn
slechts voor één generatie de koplopers in de
esra ferre van d e geschiedenis; een rheo logie die
ni er rrad iriebewust (ik noem dar hier:
hermeneutisch) wil zij n, is een arrogante en
kortzichtige theologie.
Over e lk van die d rie algemene voorwaarden
maak ik een paar opmerkingen. In de eerste
plaats: een ecologische theologie. Ecologisch
inzicht is het inzicht d at elk levend wezen voor
zijn wezen, zij n welzijn en zij n voortbestaan
afhankelijk is van interacrieprocessen mee zijn
omgeving. Dar besef mag dan srerk geworden
zijn in e n dankzij de mi lieubeweging, her is een
misversta nd re denken dar her alleen levend
gehoud en zou moere n worden in de natuurbescherming en in hei specialisme van de milieuerhiek. Nier alleen de verho uding russen planren d ieren en de menselijke soort, ook de
verh ouding russen mense n o nderling en mensen en God kan vanuit een ecologisch perspec5
ricf opnieuw worden her- en doordachr. O p
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o nszelf zijn wij niers. Op zichzelf is God niers.
Wij zijn onderdeel van al war is; God is betrokken op al war is. Ecologisch inzicht berekent
een herziening van her klassieke onrologische
denken: her weigert nog langer levende dingen
in termen van substantie 1e beschouwen, maar
zier ze in hun relaties die wezenlijk zijn voor
hun identireiL Op menselijke identireir roegepasr: ik ben nier een wezen (substantie) dar
vervolgens externe relaties met zijn omgevi ng
o nderhoudt (accidenteel), maar mijn relaties
zijn intern, zij maken mij tor degene die ik ben.
Op God roegepasr: Gods verho uding rot de
wereld is nier accid enteel aan wie Hij is, maar
zij behoort rot zijn wezen. Heel de biologische
evolutie, heel de tijdens- en emancipatiegeschiedenis van de menselijke soort maakt deel
uir van zijn geschiedenis.
In de tweede plaats leidt her inzicht in de
onderlinge globale afhankelijkheid 1or een oecumenische theologie. Daarmee bedoel ik nier
alleen de kleine oecumene, die russen de christelijke kerken en confessies onderling, maar
voora l ook de grore oecumene: die russen de
wereldreligies. Ook doel ik nier zozeer op de
academische, maar meer op de gewone oecumene russen plaatselijke geloofsgemeenschappen en buurtbewoners in een multi-religieuze
cultuur. Geen enkele religie kan meer doen
alsof zij de enige is, geen enkele confessie kan
God meer voor zich alleen reserveren. God is
er voor heel de bewoonde wereld, Hij is geen
sramgod of clubmascorre, en als H ij daarvoor
wel wordt gebruikt, maak1 men zich schuldig
aan afgoderij. Of men nu de uniciteit van her
christendom wil opgeven een gunste van een
plu ralistische wereldtheo logie (Hick/Knirrer)
of men wil de universele claim van de chrisrelijke visie op her heil vastho uden (Newbigin),
men zal hoe dan ook een respectvolle plaars
moeren inruimen voor hen die een andere rradirie aanhangen. 6 Dar is behalve een religieuze,
ook een morele eis die de globale interdependentie aan mensheidsreligies scelr. In de En e
\Xfereld zijn er geen anderen meer. Een vreed zame, geïntegreerde wereldorde is onmogelijk

bij particuliere waarheidsaanspraken die gebaseerd zijn op her ondersche id russen in- en
011 tgro11 p, vriend en vijand. Her ch ristendom is
één religie onde r meerdere. H oe meer dit besef
doordringt, des te ind ringender zal het vragen
ste llen aan een exclusieve ,·isie op God, Jezus
en de kerk.
Tot slot zal her inzicht in de fundamentele
rol van afhankelijkheidsrelaties leiden tor een
hen11e11e11tische theologie. Wij zijn voor wat en
hoe wij zijn niet alleen afhankelijk van de natuur, van anderen, maar ook van hen die ons
zijn voorgegaan, her World Wide Web van de
d oden. De wereld begint niet met ons en eindigt
nier met ons. Het symbolisch universum waarmee de culturele evolutie ons heeft uitgerust, is
het product van onze voorouders. Zonder hun
taal, hun insriruries, hun techniek, hun kennis
waarmee wij o ns in de wereld kunnen oriënte•
ren zouden we blind, stom en doof zijn. En o ok
al gaan we nieuwe wegen, we beginnen nooit
met o nszelf, ab ovo, maar met een verhouding
rot o ns verleden. Leven is allereerst interpreteren, en dan pas creë ren. De hermeneutiek (als
interprerariekunsr, her gesprek mee her verleden) is een antwoord op onze menselijke
eindigheid. Eindigheid met betrekking rot God,
met betrekking tot de ruimte (we kunnen
slec hts één perspectief tegelijk innemen) en met
betrekking rot de rijd: wij zijn sterfelijk. We
ontwikkelen die kunst van her betekenis-verlenen aan de wereld die wij om ons heen aantreffen, o m daarmee een gezonde d istantie te
scheppen tor het verleden en er niet helemaal
aan uitgeleverd te worden. Hermeneutisch bewustzijn (de kunst van de toe-eigening van het
ve rleden) kan pas ontstaan als de traditie o ns in
zekere mate vreemd geworden is. Zij veronde rstelt onafhankelijkheid van her verleden en
g~en slaafse nabootsing ervan. Maar tegelijk
z11n we op hermeneutiek aangewezen om her
verleden re kunnen begrijpen. We hebben geen
and ere wereld achter de hand dan die ons is
overgeleverd. Wij moeren haar leren vertrouwen om ons er in re leren bewegen. Daarom
moeten we er telkens opnieuw vertrouwd mee
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worden. Die dialectiek van ve rvreemd ing en
toe-eigening geldt ook voor o ns o mgaan met
religie. Ook daarin die nt de theologie
rraditiebewust re zijn. W ij zijn d e eerste n niet
die o,·er de Ene God sp reken, maar steunen
daarin op vierduizen d jaar jodendom , ch risten8
dom, islam. W ij zij n ook d e ee rste christelijke
theologen nier, maar steunen in onze ontwerpen op Augustinus en Calvijn, Bavinck en
Barch. En vooral: op o nze vaders en moeders,
en op de lokale geloofsgemeenscha ppen waarin
zij ons het ABC van hun ge loof hebbe n geleerd.
Traditiebewust is nier pe r se altijd traditieafhankelijk, zelfs nier rradiriegerro uw. De globale
interdependentie kan vragen oproepen die de
traditie nier beantwoorde. Er moere n misschien
nieuwe wegen gezocht wo rden in niemandsland. Geloofstaal zal ook dan echter n ooit creatio ex 11ihilo zijn. Iedereen die aan religie doer
is nu eenmaal gebonden aan een particuliere
religieuze tongval en grammatica. Mensen zijn
'Anknüpfer' , aldus 0. Marqu ard , en dar geldt
ook als her om God gaar. Van n ie mand kan
verwacht worden dar hij over zij n eigen schaduw heen springt. Wie dar probeert, komt potsierlijk over. 'Think globally, bur ace locally.'

2. Religieuze identiteit
Wat berekent de ontwikkeling naar de Ene
Wereld voor onze re ligieuze identiteit? Onder
ide11titeit versta ik in dir verband het antwoord
dar we geve n op de vraag: 'Wie ben ik?' Religie
omsch ri jf ik als de verh oudi n g d ie wij aan gaan
met de voor ons laatste, beslissende werkelijkheid, waarvoor we in de christe lijke traditie d e
naam 'God' reserver en. O nze religie11:r.e iden·
titeit wordt dus bepaald door her antwoord dar
we geven op d e vraag: ' Wi e be n ik voo r God ?'
Zowel onze collectieve a ls onze persoonlijke
religieuze ident iteit hebben in een mondiale
cultuur vee l van hun vanzel fsprekend heid verloren. Enerzi jds zoeken ve len ce mid den van de
chaotische levensbescho uwelijke p luri fo rmiteit
naar de zekerheid van een sta biele ide ntitei t als
individuele gelovige en naar een he rken baar
profiel als kerk, anderzijd s zijn dezelfden ook

weer bang om zich te veel vast re leggen op de
particuli ere identiteit van bijv. d e gereformeerde con fess ie of gezi ndre en wensen zich op en
re stellen voor het religieuze en levensbesc ho uwelijke multiversum van vandaag. Men
zoekt naa rstig naar zijn roots, maar tegelijk
weige rt men, a ls ze ee nmaal gevo nden zijn, er
o nverdeeld naar terug re keren. De religieuze
identiteit verkeert daarmee in eenze lfde zweeftoesta nd als d e persoonlijke id entiteit in het
alge meen. Schelsky sp rak in d it verband (al in
1957) van een voo rtdurende toestand van
' Da uerreflexio n': we willen graag iema nd zijn,
maar willen ons er ook weer niet re veel op
vastleggen. H ee antwoord o p de vraag: ' Wie
ben ik ?', is voortd urend in beweging. M oderne
identiteit is een sch ip waaraan gebouwd wordt
terwijl her al re water gelaten is. Dar sche pt een
o nzekerheid , waa rac hter we on s soms
comfortabel te rug kunnen trekken ('Ik ben nier
zo maar in een hokje re plaatsen'), maar waarvan we tegelijk o o k veel last ondervinden. Zij
maakt ook stuurl oos en biedt nier het houvast
dat we ook zoeken.
Er zij n drie mogelijkheden de onzeker heid
uit re bannen. W ie a fscheid neemt van de twijfe l, door zich uit te leveren aan een welomschreven collectieve identiteit, de wereld verd eelt in ki nderen van her li cht en kinderen van
de duisterni s, in vr iend en vijand, verlorenen
en gered den, d ie he rvindt een heldere identiteit. Maar hij is daarmee een (1mdamentalist
geworden, die van een globale wereld nier wil
weren, behalve dan a ls potentieel zendingsterrein voor een nieuwe kruistocht of jihad. Ande rzijds kan men het relativeren van een overwogen keuze voor een bepaalde identiteit ook
ei ndeloos u itstellen en van zijn eigen besluiteloosheid een fri vo le fl irt maken. De zoektocht
naar zekerheid wordt opgegeven. Wie ben ik'
Ik zie nog wel wie ik ben. 'Je est un autre'
misschien, want ik speel een nooit eindigend,
iron isch kiekeboe-spel met mezelf. Dan is men
postmodemist geworden en o ngevaarl ijk voor
ande ren. Maar kan men zich op zo iemand ooit
werkelijk verlaten ? H er heeft iets puberaals om

niemand te willen zijn, zich nier voo r een paar
dingen in her leven vast re w illen leggen. Bij
morele volwassenheid hoort ook dat men op
den duur bepaalde 'commitmencs' aangaat; dar
men publiekelijk kenbaar maakt: daar sta ik
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voor, en daarvoor niet. H ee postmodernisme,
da r elke wil om co r ee n zekere leve nsbesch o uwelijke in tegratie te komen afzweert als een
gewelddad ige vorm van eenheidsdrang, is een
vorm van filosofische d ronkenschap. Mensen
hebbe n om volwassen te k u nnen worden een
zekere mate van integratie, een vorm van zekerheid nodig. Een derde mogelijkheid renslone is
de constructie van een nieuwe, individuele religieuze identiteit naar eigen persoonlijke keuze
en inzichten, zonder zich te willen wortelen in
welke particul iere traditie dan ook. Als Nie11we
Tijdgelovige wordt men dan een religieuze wereldreiziger die zijn levensbeschouwing als een
cocktail samenstelt (een vleugje christendom,
een sn ufje boeddhisme, een scheur gnostiek).
Men con strueert een globale spiritualiteit die
zich nier meer wil vastleggen op één bepaalde
traditie. Maar een boek als De Celestijnse Belofte van James Redfield laar zien tot welk
oppervlakkig amateurisme deze religieuze doe
het zelf-cultuur leidt, als men nier meer mee een
traditie her ABC van de re ligie zorgvuldig wil
leren spell en, maar op eigen houtje met beh u lp
van al re toeschietelijke leidslieden zijn wijsheid
in elkaar knutselt. IO
H oe nu tot religieuze identiteit re komen,
zonder zich in de p lu raliteit re verliezen? Hoe
heterogeniteit re waarderen, zonder in chaos en
relativisme ren onder re gaan? Hoe een globale
spiritualiteit re ontwikkelen, zonder de rijkdom
en diepgang van de religieuze traditie ce verliezen? De theoloog Charles Da vies ontleende aan
J. H abermas een normatief model voor morele
ontwikkeling, dar hij toepast op de vorming van
religieuze identiteit in een globale samenleving.
Ik geef het (weliswaar vrij geïnterpreteerd en
ook geamendeerd) weer op hoofdpunten, omdat ik denk dar her ons verder he lpt om de
spanning tussen parriculari reit en universaliteit
in onze religieuze identiteit verder re doorden-
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ken. 11 Het betreft een historisch model dar
zoals alle modellen geen exacte weergave wil
zij n van de werkelijkheid, maar een theoretisch
raamwerk aanbiedt om haar beter te leren
begrijpen. Her model onderscheidt drie stadia
in de ontwikkeling van de religieuze identiteit;
het laarste stadium is datgene waaraan zich
religieuze mensen in onze moderne, globale
culruur het besr kunnen spiegelen, al komen
beide voorafgaande fasen ook nog sreeds voor.
Zij zijn echter disfunctioneel en niet langer
adequaat binnen de hu idige contexr.
1. Het eerste stadium van religieuze ontw ikkeling hoorr bij een laag ontwikkelde, weinig
gedifferentiee rde samenleving, waarin mens en
naruur nog een soort symbiose met elkaar onderhouden. Mensen le,•en in hechte groepen en
ontlenen aan dat verband hun identitei t. Zij
kennen geen uitgekristalliseerde indi,•idualireir. De groepsgrens is een soo rr lichaamsgrens,
die het punt markeert waar het vreemde, her
niet-ik, begint. Men kan spreken van een naltwrlijke, of preconventionele identiteir: het
sociale leven wordt volgens de ' naruurwer' van
affectiviteit en emoties gereguleerd. De religie
is rirueel en mythisch van karakter, waarbij her
overleven en het welzijn van de eigen groep
centraal staar. Religie is groepsreligie en de
goden zijn stamgoden. Deze religieuze idemiteirsvorming lijkt ver achter ons te liggen, maar
dat 1s slechts schijn. Ook al domineren in de
moderne culruur de afstandelijke en rationale
betrekkingen russen mensen (we kunnen die
samenlevingsvorm met de antropoloog Victor
W. Turner societas noemen), de geur en nestwarmte van de groep, de communitas, gekenmerkt door homogeniteit en individuele anonim1re1r, blijft zijn aantrekkingskracht beh d
ou en.
r .
D
e re 1g1eu_ze identiteit van fundamentalistivo rmt zich op bas1.s van deze
sche bewegingen
.. .
naruurl11ke idenriteir. 12
ll. De rweede fase die de religieuze identiteitsvorm111g. in de culturele evolutie heeft meegemaakt is de conventionele identiteit. Mensen
leven nog steeds in groepen en
ge meen1
se lappen, maar naar mate deze compl exer wor-

den en gedifferentieerder, fo rmaliseren zich de
onderlinge betrekkingen. Pe rsonen worden
dragers van roll en en functies. Rollen verlenen
aan mensen een symbol ische identiteit. Wie
zich aan de regels van de ge meenschap conformeert en de toegekende ro llen naar behoren
vervult, wordt bevestigd in zijn identiteit. De
autoriteit van de groepsno rm wordt toegeëigend en verinnerlijkt; zij gaat deel uitmaken
van de persoonlijkheid sstructuur zelf. Ook de
religie wordt gecodificeerd in regels. Observantie van de geloofsleer en de e thiek bepalen de
religieuze ide ntireir en markeren de grenzen
van de religieuze ge meenschap. Trouwe kerkgang, een gewetensvolle praxis pietatis, het innerlijke conformeren aan de confessie en her
gezag van de bijbel, dat bepaalt dan of men
christelijk is, of niet (meer).
UI. Ook deze conventionele religieuze idenri teit wordt nog door de sociale groep bepaald.
Maar naarmate de samenlevingsbanden anoniemer en complexer, wordt de religie uze gemeenschap zo abstract dat zij soms bijna den kbeeldig word t, een ' imagined commun ity'
(B. Anderson). T och ervaar ik met een Indiase
ch risten, ook al onrmoer ik hem voor her ee rst,
een verwantschap, die ik ni er ervaar met zijn
Hindoe-landgenoot. Wij delen bepaalde conventies (bijbel, gebed, confessie) met elkaar.
Door ons daaraan re conformeren zijn wij wie
wij tegenover elkaar zijn. Ee n conventi onele
religieuze identiteit is blijkbaar in staat mond ia·
Ie cultuurverschillen re overbruggen. Zij plaatst
ons echter steeds meer voor problemen, o md at
ze nog steeds in termen va n binne n- en buiten·
staanders denkt. De politieke sa menlevings·
vorm die met deze conventionele identiteit
correspondeert, her sysreem van nationale Sra·
ten, is in de moderne rijd rot ontwikkeling
gekomen. Maar ook haar particularisme is niet
meer adequaat binnen de huidige, globa le
afhankelijkheidsverhoudingen.
Zowel politiek als religieus ervaren we de
spanni ng tussen onze particuli ere identiteiten
en de universele context. Is er rui mte voor een
globale identiteit? Dar zou de derde fase zijn in
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de religieuze o ntwikkeling, passend bij de hui- gieuze identiteit speelt, wordt minder sterk.
dige situatie. Davis, in her spoor van Habermas 2. Persoonlijke ervaringen en afwegingen (nier
(die daarbij weer Kohlberg volgt) denkt dar het alleen de rationele (zo de Verlichringsdenkers
mogelijk is. H ij noemt deze globale identiteit Habermas/Davies), maar ook de •religieuze)
'post-conventioneel'. Mensen ontlenen hun re- worden uiteindelijk doorslaggevend. Wie ben
ligieus ze lfbesef van wie zij zijn voor God, nier ik voor God?, wordt mij nier meer door min of
meer uitsluitend aan de regels van de ene tradi - meer concrete anderen voorgeschreven, maar
tie waarin zij zijn grootgebracht, maar aan een is her resultaat van mijn persoonlijke geschieratio nele afweging van de religieuze principes denis met God, die zich in re larie rot de mensen
die achter en in de conve nties van meerdere en gemeenschappen waarmee ik in aanraking
tradities verscholen liggen. Ik kan Davis hier kom, ontvouwt. De religieuze identiteit verslechts gedeeltelijk volgen. Ik ben er met hem krijgt daa rmee een veel meer reflexief en evavan overtuigd dat we roe moeren naar een luatief karakter.
religieuze identiteit die niet meer door één, 3. Tegenover mensen uit andere tradities wordt
maar door meerdere tradities gevoed wordt, een openheid ia acht genomen, die het contact
maar ik denk dar de idee van een niet door nier schuwt, maar eerder nog zoekt en bevorspecifieke tradities bepaalde religieuze identi- dert. De interactie wordt een noodzakelijke test
teit een Verlichringsillusie is. Wie hermeneu- en mogelijke ve rrijking van, een mogelijke cortisch bewustzijn bezit, weet dar dar ni et kan (zie rectie op de overtuigingen die in de 'eigen'
boven). De globale context brengt met zich mee traditie zijn verworven. Zij bedreigt de religidat je waarschijnlijk nier meer binnen de gren- euze identiteit niet, maar deze verwezenlijkt
zen van één traditie eindigt, en verrijkende zich pas in de co mmunicatie met anderen. Terelementen uit andere overneemt; je kunt echter wijl een natuurlijke en een conventionele relimaar met één tegelijk beginnen, en dar is d ie gieuze identiteit grenzen schuwt door ze re
waarin je opgroeit. In plaats van een post- trekken, ve rkent een cross-conventionele of
conventionele, zou ik dan ook liever van een universele identiteit de grenzen van conventies
cross-conventionele identiteit willen spreken. en tradities door ze juist op re zoeken (N.B. Zij
Zonder conventies gaar her nier. Maar er bevin- is bepaald niet grenzeloos! !!).
den zich raakvlakken en ontmoetingspunten
russen de verschillende trad ities, die, naarmate 3. Radicaal monotheïsme
ze indringender met elkaar geconfronteerd Her concept van een cross-conventionele reliworden, uitnodigen rot grensverkeer. We wo- gieuze identiteit is een ideale norm die misnen weliswaar in een traditie, maar als her goed schien ook wel altijd ideaal zal blijven. De
is vormt zij ee n huis met open deuren en ramen, spanning tussen particulariteit en universaliteit
geen gevangenis. Eén traditie zal dominant zijn zal voelbaar blij ven. Maar duidelijk is in elk
en een integrerende rol vervullen. Een uni- geval welke richting het op moer: nier terug
versele religie zal er nooit ontstaan. God zal naar de stamreligie (!.), evenmin zich blijven
nooit met een religieus Esperanto geloofd kun- opsluiten in de conventionaliteit van de eigen
traditie (Il.), maar openstaan voor her grensverne n word en. 13
Onder dit voorbehoud is her concept van een keer met anderen in her besef dat er voortaan
globale re ligieuze identiteit als normatief ideaal nog slechts één mensheid op één we reld bedar adequaat is aan de huidige situatie, echter staat. De vraag is wat die verschuiving berekent
wel degelijk vruchtbaar. De drie belangrijkste voor ons geloof in God. Ik kom ror slot toe aan
mijn derde punt. Welke opvatringen van God
elementen eri n lijken re zijn:
1. D.: normatieve rol die de sociale gemeen- kan men er in her World Wide Web met een
schap bij de uiteindelijke bepaling van de reli- goed geweren op na houden en hoe stellen wij

de verhouding voor die wij tot God hebben ' En
(na alles wat er gezegd is over de noodzakelijke
verwortel ing in één particuliere tradirie) zijn er
elementen in onze christelijke, gereformeerde
cradicie, die deze Godsvoorstellingen en deze
universele spirirualireit ondersteunen? Om die
vraag ce beantwoorden grijp ik terug op de
Amerikaanse theoloog H. Richard Niebuhr die
in 1943 een klein boekje schreef onder de titel
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Radical Mo11otheism and Western Cr,/ture. De
vorm van christelijk geloof die hij daar omschrijft als ' radicaal monotheïsme' lijkr mij een
goed uitgangspunt voor onze huidige globale
siruarie. N iebu hr ontwerp t een typologie waarin hij binnen elke culruur een aantal algemene
vormen van religieus geloof onderscheidt. Religie is voor hem het ultieme vertrouwen dar
mensen hoe dan ook ergens in stellen. H ij
onderscheidt drie vormen van religie, afhankelijk van het aantal en her soo rt 'goden' dar
wordt aanbeden. In de eerste plaats komt wat
Niebuhr de meest primirieve vorm van religie
noemt: het henotheïsme. H ier gelooft een samenleving in zichzelf of een onderdeel van
zichzelf, in zijn eigen vicalireic, voortgang en
glorie en in de collectieve representaties waarmee die worden verbeeld. Niebuhr noemt het
voorbeeld van het nationalisme. Ma.ar ook de
arbeidersklasse, of het christelijke Westen, de
kerk of zelfs de mensheid als geheel kan ror
inzet van deze sociale religie worden gemaakt.
De sociale religie is de religie van gesloten
samenlevingen (H. Bergsen). Men is zich wel
bewust van her bestaan van her andere, het
vreemde, maar men sluit zich zo op in zijn ro l
van ui!Verkoren groep of volk dat men zichzelf
verabsoluteert. Her henotheïsme is een vorm
van auroreferenriële religie, een religie die zichzelf als object è n als subject heeft. Ik denk dat
deze vorm van religie past bij de eerste rwee
fasen van religieuze identiteit die we hebben
onderscheiden, de natuurlijke en de convenrion~le tdenrireir. In beide gevallen lopen ide nrire1rsgrenzen parallel aan sociale groepsgrenzen.
Hee tweede type geloof dar Niebuhr onderscheidt 1s her polytheïsme Hee is een v
·
orm van

religie die volgt o p her echec van her henorheisme: als de centrerende en unificere nde macht
van de sociale religie is gebroken , dienen zich
binnen een same nleving opee ns vele centra van
waarden aan, waa raan men zijn identiteit kan
ontlenen, vele zaken waa raan men zijn loyaliteit 1..·wijc kan. Her polytheïsme is een crisisreligie. ' Als de halfgoden her veld ruimen, komen
de mini-godjes binnen,' a ldus Niebuhr. 15 Als
,•ervanging van de sociale religie in de eige n
groep, subculruur of same nleving verdelen
mensen hun toewijding over meerdere goden,
waarvan ze hun heil verwachten . In een geseculariseerde culruur hebben deze misschien hun
bovennaruurlijke srarus verloren. M aar ook
zonder het mythologische pantheon blijft de
srrucruur van het polytheïsme gehandhaafd: de
erkenning voor de eigen identiteit dient aan
vele instanties te worden o ntleend. Rusteloos
zoeken mensen naar bevestiging in een chaotische hoeveelheid wisselende vertrouwensrelaties. Niets of niemand ontvangt mee r een onverdeelde tro uw. Loyali teit is afhanke lijk van
de overwegingen en belangen van h et ogenblik
en kunnen van moment rot moment verschi llen. H ooggestemde waarden o f laag-bij-degrondse zaken kun nen worden nagejaagd, maar
strijden met elkaar om de voorrang, zonder dar
ze tot een rangschikking e n integratie worden
gebracht.
H et pluralisme onder de goden correspondeert met ee n pluralisme in het zelf en in de
samenleving. Het zelf is geen geïntegree rde
eenheid meer, maar verl iest zichzelf in zijn
verschillende activiteiten. 16 De meeste mensen
leven in een soort successieve polygamie,
schrijft Niebuhr e lders, e n probe re n een compromis tot stand re brengen met e n russen hun
vele geliefden. Ie ts soortgel ijks geldt voor de
samenleving: zij is een 'assemblage o f associarions' geworden , e lk toegewijd aan vele verschillende deelbelange n , maar nier meer in een
betekenisvolle eenheid, afgeleid van een gedeeld centrum van w aarde n en roewijding aan
een inclusieve zaak, bijeengehoude n . Een synthese vi ndt nooi t plaats, inregrarie blijft uit,

want elke god vraagt om totale toewijding en
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is jaloers op de andere.
Vijftig jaar na dato is Niebuhrs schets van het
polytheïsme acrueler dan ooi t. H er veelgodendom mag zich weer in belangstelling verheugen, m. n. onder postmo derne filosofen. Zo
schreef Odo Marquard een ' Lo b des Polyrheismus', waarin hij aan het monotheïsme een gewelddadige ee nheidsdrang verwijt, die her andere, her vreemd e negeert en onderdrukt.
Zonder mythen leven gaat nier, zegt hij regen
de Verlichtingsde nkers, maar dan liever de chaos en de anarchie van een veelheid van mythen
naast elkaar, dan de dwangbuis van her Ene
Ware Verhaal. Hij bepleit de onttoverde terugkeer van her polytheïsme vanuit her motto:
•... es lebe der Viel fall.• 18 M arquard lijkt daarmee de bodem weg re slaan onder Niebuhrs
derde type godsgeloof, her radicale monotheïsm e. En inderdaad, her polytheïsme biedt een
aantrekkelijke religieuze mogelijkheid voor
pluralisten. Maar he t luistert hier nauw. Marquard neemt die Westerse godsconceprie op de
korrel die geen ruimte heeft gelaten voor
plural ite it. H er monotheïsme als de religieuze
ideologie d ie de centralisering van de politieke
macht in Europa heeft moeren legitimeren. H er
mo notheïsme dar oo k her rij ke pluralistische
rrinirarische de nken in de christelijke traditie
19
her zwijgen op heeft gelegd, en dar is nier de
radicale vorm van monotheïsme die Niebuhr
voor ogen staat. Het normatieve, gestileerde
ka rakte r van zijn typologie komt tot uitdrukking in her feit dar hi j het in de geschiedenis
van her Westen meer als een lokkende mogelij kheid dan a ls een werkelijkheid is tegengekomen. H er onderscheidt zich van de andere,
door zijn radicaal tra nscendente oriëntatie: niet
één onder vele, niet de vele werkelijkhed en
zelf, maar de Ene d ie alle werkelij kheden (ook
d ie van de religieuze traditie) overstijgt en mogelijk maakt ('the One beyond the many'), is
voorwerp van ultieme loyalite it en wordt besc ho uwd als hoogste waarde. De Ene God is de
integrere nde macht die al wat is tor een zekere
eenheid bre ngt, zonde r aan veelheid ervan te-

kort re doen. H ij is her principe of de bron van
her zijn zell. God is diegene, die aan heel de
werkelijkheid vooraf gaar en haar mogelijk
maakt. H ij is er de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde van. Van H em is alles afhankelijk. God is de Schepper. In H em leven wij
e n bewegen wij. Wij ontlenen ons zijn aan H em
e n daa ro m is Hij ook ons hoogste goed.
Niebuhr benadrukt dar her hier nier om een
intellectuele consrructie gaat. Wie de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde van alles war
is, 'god' noemt, legt daarmee nog nier alle
vertrouwen ook in Hern. God is e r dan wel,
maar is H ij ook goed ? Van de eerste uitspraak
naar de tweede leidt geen vanzelfsprekende
weg. Aan Gods hand ontlenen we her voor ons
goede, maar het is dezelfde hand, zo ontdekte
J ob, die ons ook slaat. Deze God uiteindelijk
' goed' noemen en in Hem je ultieme ve rtrouwen stellen, spreekt dus nier vanzelf. Her is een
waagstuk, een risico. Religie is een ander
w oord voor de strijd om rot deze erkenning re
komen. 20 Persoonlijk geloof is de individuele
strijd om de verzoening met een soms vijandig
God.
Wie zich daaraan w aagt e n wint, wordt loyaal
aan God de Schepper, maar tegelijk ook loyaal
aan heel zijn schepping. Wie vriend schap slu it
met God wordt vriend van alles war is. In
onderscheid rot die van het heno- en polytheïsme is de loyaliteit van her monotheïsme van
u n iversele strekking. Zij maakt geen uitzonderingen, trekt geen grenzen. De moraal die uit
het monotheïsme resulteert, is daarmee ook een
globale moraal: de andere mens is mijn naaste,
enkel en alleen op grond van het feit dat hij 'my
companion in being' is. H er radicale monotheïsme onttroont alle particuliere absoluta , behalve de bron van her zijn zelf: God. H er relativeert alles. Tege lijk verleent her aan e lke
relatieve werkelijkheid een waarde. H ee impliceert een radicale toewi jding aan de wereld in
haar pluraliteit. Alles verd ient eerbied, a lles
heeft intrinsieke waarde, o mdat het aan God
ontspringt en tot God een verhouding heeft.
H et heeft lange rijd geduurd voor dit radicale
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monotheïsme als geloofsmogeli jkheid wortel
schoot in de cultuur. Er is een zeker zelfbesef,
en een wil 10 1 integratie van en coherenrie in
het wereldbeeld voor nodig.1 1 En nog steeds is
het inzet va n religieuze strijd. Men kan zeggen
dat voor het eerst in Israël d it radicale verrrou·
wen in de Ene en een o m·oorwaardelijke
rnewijdingaan het bestaan een concrete expressie hebben gevonden. Maar ook daar lag het
geloof in voortdurend conflict mee de sociale
religie die het rnlksbestaan zelf 101 ,•oorwerp
van religie maakte. Het geruigcnis van de profe ren spreekt in die opzicht rnor zich. Ln Jezus
van Nazaret ziet Niebuhr echter het rad icale
geloof bij uitstek belichaamd. H ij geloofde
onvoorwaardelijk in Gods trouw en wijdde zich
zonder voorbehoud aan diens Zaak. Zo kan
men zeggen dat in Jezus Gods Woord vlees
geworden is. War voor Mozes de brandende
braambos was, is voor christenen het gebeu ren
in Jezus Chrisrus: daar wordt o m huld dat de
dragende grond van het Zijn zelf goed is en dat
zij o nze !Otale toewijd ing verdient. God blijkt
Jezus' onvoorwaardelijke verrrouwen in Hem
uiteindelijk te bevcsrigen. 21
Openbaring is voor Niebuhr het d oorbrekende inzicht van mensen dat de radicale houding
van verrrouwen in het bestaan door het bestaan
zelf wo rdt bevestigd. Het hoogst persoonlijke
commitme11t van de enkele mens krijgt een
echo van her Zijn dat hem draagt. Het Zijn
'a_nrwoordr' in zekere zin. Het kri jgt persoonli1ke trekken. God wo rdt een 'ik' dat rrouw is
aan mij, en zo word ikzelf een 'ik' dat vertrouwt
op Hem. Vandaar de anrropomo rfismen in de
bijbelse geloofstaal. Mens en God verkeren op
voet van ' ik' en 'gij' met elkaar. De integriteit
waarmee een mens zich toewijdt aan de zaak
van Go~, blijkt een antwoord te zi jn op de
integme1t van het Zijn zelf: mensen kunnen
God _ven rouwen sche11ke11' op basis van de
ervaring dat God vertrouwen wekt. God blijkt
(zo ervaart Israël gaandeweg • h
h.
1n aar ges~- ,e~enis met Hem) een wezen uit één sruk te
z11n. Hoor Israël God is Eén ,2J 1 d
.
,
·
n eze erva•
ring van ee n verrrouwenwckken de eenheid van

en o nder het besrn:rn wortelt het ge loof in de
ene God . H ij is degene d ie aan een verscheurd
bestaan toch d e ervaring van een ultiem e sa111e11ha11g die er aan ten grondslag ligt, kan
verschaffe n. Aan deze e rvari ng ontspringt het
111011o theïsme.
Z oals gezegd hebben we hier met een ideaalrypische schets van doen. In de godsdienstgeschiedenis van jode ndo m, christend o m en
islam (merkwaardige rwijs noemt Niebuhr de
laatste niet) ko men w e hec rad icale monotheïsme niet in 'rei ncultuur' tegen. Een paar consequenties van deze radicale geloofshouding zijn
evenwel zichtbaar geworden.
Een paar religieuze prak tijken o ndergaan een
ing rijpende transformatie. H et gebed bijv.
krijgt een andere o rië ntatie. H et kan geen ui ting meer zi jn van individueel o f g roepsmacig
wensdenken (zoals in hec polytheïsm e en sociale henotheïsme), maar laat z ich leiden doo r het
vertrouwen in en de loyal iceir aan de zaak van
God . He r ' Uw Ko ninkrijk ko me' komc o p de
eerste plaats. O o k de religieuze leer ondergaat
ingrijpende aanpassingen, zodra de radicale
o riëntatie op de Ene God hec allesbeheerscnde
religieuze mocief wordt. Zowel in Israël als in
de christelijke kerk bleek hoe moeizaam dai
gaat. De Ene die de velen ce bo ve n gaat, werd
keer op keer verward mee de Ene te midden van
velen. 24 Telkens brak weer de ne iging zich baan
om van God een clubgod te ma ken, een groepsmascone. M .n. het sociale partic ularisme van
de kerk wo rdt in een radicaal m o no theïsme aan
de kaak gesteld. De ke rk is als sociale inscimt ie
telkens weer bezweken voor d e ve rleid ing om
God to t de collectieve rep rese ncacie van haar
eigen part iculie re zijn te verheffen , in plaats van
·
1 pri· ncipe
·
H em a 1s universee
van hec zi1·n ab
zodanig te aanbidden. Zij heeft van Hem een
sociale god gemaakt, een speciale macht mei
wie zi j een speciale, be voorrechte relatie o nde rhield. Dit kerkism e kan word en bescho uwd als
de kerk-gece ntree rde vo rm van sociaal heno·
theïsme. De kerk anrwoordt dan o p d e vraag:
'Wie is God ?', met: 'God is degene in wie men
in de kerk gelooft en die me n in de kerk kan
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o ntmoeten.' Zo wordt de God van de ch risce•
ne n vereenzelvigd met de christelij ke G od. Zo
word t de gemeenschap van de kerk (één onder
vele andere) de en ige ware te midden van de
vele. Deze o p d e kerk gerichte 'ketterij' wordt,
aldus Niebuhr, ve rsterkt door een dogmatiek
waari n u itsluitend Chrisrus centraal scaar. Er
bescaac ook een op Jezus gecenrreerde tendens
to t sociaal he no theïsme. Daarbij wordt niet
God , in wie Hij o nvoorwaardelijk geloofde,
maar de mens J ezus zelf als enige centrum van
waarde e n als exclusief object van loyaliteit
aan beden. Deze Jesulogie roept vaak vormen
van kerkelijk particularisme o p. C hristen-zijn
wordr syno nie m mee lid-zijn van een speciale
groep in plaats van de coegangspoorc rot hec
geloof in de universele God. 25 Zo worden de
dingen o mgedraaid: C hristus de Middelaar
wordt Doel in zichzelf (Van Ruler).
Ik denk dac Niebuhrs radicale interpretatie
van her Godsgeloof nog steeds gehoor verdient.
Zij wijsr enerzi jds een weg naar een globale
re ligieuze identiteit, terwijl zij anderzijds herkenbare worrels heeft in de traditie. Wellicht
verdient zijn omwerp wel de nodige a mender ingen. Zo benadrukt hij ste rk de absolute tran·
scendencie van God , ten koste van de radicale
immanentie d ie minstens zo tekenend is voor
de ch ristelijke traditie. God is coch niet alleen
de God boven o ns (de Vader), maar tegel ijk ook
de God met ons (de Zoon) en de God i11 o ns
(de Geest)? Zo duidt hij God in zijnscaregorieën aan en fundee rt daarmee de Godsvoor·
stelling in een war statische ontologie. Er zou
daarentegen meer dynamiek in het Godsbeeld
komen door 'God is' nier slechts in termen van
Zijn, maar ook van Wo rden te interpreteren.
H oe anders recht te doen aan Zijn beweeglijke
trouw? Ikzelf zou God dan ook niet in de eerste
plaats als het Principe van Zijn, maar eerder als
Bron ,,an Leven willen aanduiden. God gaat
aan alle leven vooraf én God is in a lle leven
aanwezig. Zowe l zijn absolme transcendentie
:ils zijn dynamische immanentie worden met
metaforen als deze gehonoreerd. 16
De balans op makend kunnen we in e lk geval

concluderen dat een radicaal monotheïsme, zoals dat in de lijn van Niebuhr verder zou kunnen
worden onrwikkeld, voldoet aan de eisen die
een globale samenleving aan theologie en relig ie stelt. In positieve zi n kunnen we constateren
dar her ruimte biedt voor een verantwoording
van o nze onderlinge afhankelijkheidsre laties
met de naruur, met anderen, met onze voorouders. De Ene God als bron en principe van hec
Leven is de basis voor een vruchtbare ecologische visie; de Ene God is basis voo r het
gesprek in de oecumene van de wereldreligies;
de Ene God is de God die onze vaders en
moeders in het spoor van Abraham, Mozes en
Jezus hebben aanbeden. Ondanks ber feic dar
een weloverwogen, persoonl ijk geloof in God
niet buiten sociale gemeenschappen om kan
bestaan, is zij uiteindelijk nier van h un conven·
ties afhankelijk. Niet de kerk is de grond van
het Godsgeloof, maar God zelf.
H er radicale geloof in de ene God heeft
echter ook kritische consequenties. H er is uit•
gesproken anci-fundamencaliscisch, niet ren
aanzien van de belangrijkste geloofsinhoud zelf
(God is inde rdaad groot, kunnen we met de
islam zeggen), maar vanwege zijn status als
groepsideologie. Het is ook kritisch regen een
kerkisrisch denken, dar de g renzen van Gods
waarheid en goedheid laac samenvallen met die
van de confessie en het doopboek.
T or slot denk ik dar er een d irecte verbind ing
kan wo rden gelegd met de gereform.:.:rde ge·
loofshoudi ng. Voor een radicaal mono theïsme
kan me n vruchtbaar a11k11üp(e11 bij die rr:idicie.
' Is daar iemand?', riep het mannetje in de cartoon eenzaam vanaf de aardbol in de ijzig lege
ruimte. 'Ja', zege de gereformeerde confessie.
Zij doet dat mee gevoel voor verhoudingen, de
immense afstand peilend tussen God en mens,
zijn identiteit en de onze. Ik citeer de Geneefse
Catechismus van Calvijn uit 1537:
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Die11aar: Wat is de bestemming van hec menselijk leven?
Leerling: Dat wiJ God, door wie wij geschapen
zijn, kennen.

Dienaar: Op gron d waa rvan zegt gij dit?
Leerling: God hee ft ons gesc hap en en in
deze
wer eld geze t om in ons verh eerl ijkt te wor
den .
En het is zeke r tere cht, dat wij ons leve n,
waa rvan Hij de Sch epp er en het beg in is, aan
z1Jn
glor ie ond erge schi kt mak en.
3. Dienaar: Wa t is 's men sen hoo gste goe
d?
Leerling: Dit reed s gen oem de. 27
Een herb ronn ing op de theo cent risc he elem
enten in de calvinistische trad itie zou een vita
le
bijd rage kun nen leve ren aan het gelo of in
God
in die ene wer eld waa rin men sen zich stee
ds
mee r van hun eige n rela tivit eit bew ust wor
den .
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