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Grote Theologen VIII/2: Antje Jackelén 
 

‘Als theologen moeten we over God spreken. We zijn echter mensen, dus 
we kunnen niet over God spreken. We moeten ons beide, de opdracht én 
onze ontoereikendheid, realiseren, en daardoor God de eer geven. Dat is 
de benardheid waarin we zitten, vergeleken daarbij is al het andere 
kinderspel’ (Karl Barth, met instemming geciteerd door A.J.). 

 
Leven 
Antje Jackelén werd in 1955 in Duitsland (W.) geboren als Antje Zöllner. 
Ze studeerde theologie in Tübingen en Uppsala en werkte als predikant, 
o.a. in Stockholm en Lund. Ze promoveerde aan de universiteit van Lund 
(1999) en doceerde er systematische theologie. Vanaf 2001 deed ze dat 
in Chicago. Ze werd in 2007 gekozen tot bisschop van Lund, de tweede 
achtereenvolgende vrouwelijk bisschop aldaar en de eerste vrouw die 
democratisch in dit ambt werd gekozen.1 
In 2013 werd ze gekozen tot aartsbisschop van Uppsala en daarmee tot 
hoofd van de Zweedse Lutherse kerk, als eerste vrouw en als eerste 
niet-Zweedse van geboorte sinds vele eeuwen. Haar leven staat in het 
teken van ‘eerste keren’: in 2015 werd ze als eerste vrouwelijk aarts-
bisschop door paus Franciscus ontvangen, in 2016 opende ze samen 
met hem in Lund het gedenkjaar van 500 jaar reformatie.  
De naam Jackelén heeft ze van haar man Heinz Jackelén, inmiddels 
emeritus-predikant. Ze hebben twee dochters en een aantal kleinkinderen. 
 
Vraagstelling 
Waarom deze theoloog voor het voetlicht? Er zijn voldoende vrouwen te vinden aan de ultra-
progressieve rand van de kerk, die als luis in de pels een profetisch geluid laten horen. Heel goed en 
nodig, maar kan een vrouw ook een bijdrage leveren in het bestuurlijke midden, in een positie met 
macht en aanzien? Kan ze daar het verschil maken, of wordt ze dan noodzakelijk ‘ingepakt’ in een 
kerkelijke machtsstructuur? Met andere woorden: kunnen vrouwen de kerk echt veranderen?  
 
Kerkelijke situatie 
De Zweedse (Lutherse) kerk2 heeft een duidelijk andere maatschappelijke positie vergeleken met de 
Nederlandse kerken. De wetswijziging in het jaar 2000, waardoor de kerk ophield staatskerk te zijn, 
heeft wel iets veranderd. Toch heeft de Zweedse kerk alleen al historisch een andere plek dan ooit in 
Nederland het geval is geweest, zelfs voor de Hervormde Kerk die in sommige perioden wel iets van 
een staatskerk en zeker van een volkskerk had. Nog steeds is ca. 59% van de Zweden lid van deze 
kerk, en het systeem van kerkbelasting (een klein percentage van de inkomens van alle kerkleden 
gaat via belastingheffing naar de kerk) geeft een solide financiële basis, waardoor veel meer werk 
door beroepskrachten kan worden gedaan. Het percentage kerkleden en dus de financiën lopen jaar-
lijks wel langzaam terug, maar het verschil met Nederland (minder dan 50% lid van een kerk, 10% lid 
van de PKN)3 is groot. 
Een voorbeeld: Malmö (3e stad van Zweden, ruim 300.000 inw.) heeft zes ‘sub-gemeenten’ die ieder 
meerdere kerkgebouwen hebben, met samen vele tientallen ‘präster’ (predikanten) en ‘diakoner’ 
(diakens, met een sociaal/maatschappelijke opleiding), kerkelijk werkers (idem) en kerkmusici, allen 
betaald. De kerk is in zekere zin hiërarchisch, de ‘kyrkoherden’ (lett. kerkherder, teamleider) van 
Malmö geeft leiding aan een organisatie van honderden werknemers. Tegelijk is het natuurlijk ook 
Zweden: zeer democratisch, politiek correct, egalitair, volstrekte gelijkheid tussen mannen en 

 
1 Sinds 2000 is de Zweedse Lutherse kerk geen staatskerk meer. Tot dat jaar werden bisschoppen benoemd 
door de regering, sindsdien gekozen door een groep daartoe aangewezen dominees en vrijwilligers.  
2 De benaming Svenska Kyrkan (Zweedse kerk) zonder meer zegt al iets: in Zweden telt eigenlijk maar één kerk. 
3 Cijfers zijn lastig te krijgen. Het SCP komt bij enquêtes op in totaal 6% protestanten, terwijl alleen al de PKN 
blijkens haar website 1.735.000 leden heeft = 10%. Dat laatste getal lijkt vergelijkbaar met de 59% in Zweden. 
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vrouwen, geen plaats voor wie vrouwen niet als volwaardig ambtsdrager accepteert. 
In de media krijgt de kerk meer aandacht, positief maar ook wel kritisch. Een veel groter percentage 
van de Zweden kiest voor rituelen als (kinder)doop, confirmatie (ca. 15 jaar), huwelijk en kerkelijke 
uitvaart. Tegelijk wil dat niet zeggen dat de Zweedse samenleving minder geseculariseerd is dan de 
Nederlandse. De kerk heeft een brede rand van mensen die afgezien van deze rituele momenten 
nauwelijks betrokken zijn. Scholen moeten neutraal blijven, bijvoorbeeld bij kerstvieringen, ook 
religieuze scholen moeten een alternatief bieden voor bijbellessen en de weekopening. Gedachten 
over strikte scheiding kerk-staat en niet-indoctrinatie zijn zeer levend.4 Jackelén over Zweden: 
 

‘Mensen willen zich nog wel spiritueel of religieus noemen, maar aarzelen zich als christen te 
bekennen. Zweden heeft een interessante mix van mensen die behoren tot de kerk zonder te 
geloven, mensen die (iets) geloven zonder ergens bij te behoren, en een nogal luidruchtige 
minderheid die zichzelf identificeert als seculiere humanisten… Neutraliteit is een sterk 
positieve waarde geworden in Zweden, en confessionele neutraliteit wordt in het publieke 
domein gekoesterd. Niet geloven is de standaard geworden voor moderne Zweden, terwijl 
uitdrukkelijk geloven wordt gezien als een afwijking van die standaard’ (‘A See of Unbelief’).  

 
Dogmatiek 
Jackelén is specialist in dogmatiek, en daarbinnen is één van haar belangrijke thema’s de verhouding 
van geloof en (natuur)wetenschap. We gaan daar wat dieper op in, als illustratie van hoe zij bezig is 
op het grensvlak van theologie en andere manieren van kijken naar de werkelijkheid, zoals hier de 
natuurwetenschappelijke. 
Duidelijk is dat ze de evolutietheorie ondersteunt, en geen tegenstelling ziet tussen geloof en 
evolutie. Dat is makkelijk gezegd, maar als je beter kijkt zijn er heel wat lastige vragen. 
 
Eschatologie en universum 
Als insteek kiest zij de eschatologie, de ‘leer van de laatste dingen’; maar kun je daar überhaupt iets 
over zeggen? Ze vertelt een anekdote over twee theologen die ze daarover interviewde, van wie de 
een zei: ‘Lees hoofdstuk 9 van mijn boek, daar staat het allemaal’ en de ander meende ‘dat je over 
de toekomst geen zinnig woord kunt zeggen, omdat het nou eenmaal de toekomst is’. Tussen die 
beide extreme standpunten, fundamentalisme (precies weten hoe de toekomst en de eindtijd zich 
gaan afspelen), en agnosticisme (‘we weten het niet’) zoekt ze een derde weg. 
Met een beroep op Barth en Moltmann betoogt ze hoe belangrijk het thema is: geloof strekt zich uit 
naar de toekomst, richt zich op wat nog niet zichtbaar is, en doet dat vanuit een principiële hoop.  
Wat zij vervolgens doet is, de theologie in gesprek brengen met de ontwikkelingen in de natuur-
kunde van de laatste eeuw, met name relativiteitstheorie, kwantumfysica en kosmologie. Kort 
gezegd, Einstein, Heisenberg en de Oerknal. 
De vragen zijn duidelijk. Hoe kun je volhouden dat het universum een doel heeft als het uit een 
enorme energieflits is ontstaan? Hoe kun je het belang volhouden van een eschatologie waarin 
alleen de aarde en de mensheid een rol spelen, als wij slechts een uithoekje van het heelal bewo-
nen? Hoe kun je over het einde der tijden spreken wanneer het universum zelf al gegevens bevat 
over het verdere verloop: het uitdijend heelal?  
Het interessante is, dat ze deze vragen onbevangen onder ogen ziet, zonder angstig in de verdediging 
te schieten van het christelijk dogma, maar óók zonder de natuurwetenschappen slaafs te volgen en 
die als laatste waarheid te zien. Ze gebruikt de ruimte die de nieuwe natuurkunde biedt. Zo leert de 
relativiteitstheorie ons, dat absolute waarheden niet bestaan, maar dat elke meting afhangt van het 
standpunt van de waarnemer – dat is ook een theologische waarheid. En de onzekerheidsrelatie van 
Heisenberg betekende ook binnen de natuurkunde een einde aan het determinisme. 
 

Determinisme is bepaaldheid. In het wereldbeeld van de klassieke mechanica geldt: wanneer je 
van alle deeltjes in het heelal de plaats, de snelheid en de interactie zou weten, zou je in theorie 
kunnen uitrekenen hoe de toekomstige botsingen en interacties verlopen, en daarmee de toe-
komst kunnen voorspellen. Nu is dat feitelijk onmogelijk vanwege de grote hoeveelheid data, 
maar principieel zou de toekomst vastgelegd zijn door natuurwetten. Maar sinds de kwantum-

 
4 Bron: Paula Dubbink, präst in de Zweedse kerk.  
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fysica is dat ook theoretisch niet meer waar: de onzekerheidsrelatie van Heisenberg [uitleg 
mondeling, indien gewenst] verbiedt conclusies van deze aard; er is in de wereld van de funda-
mentele deeltjes sprake van een principiële onbepaaldheid. 

 
Jackelén benadrukt de immense omvang van het universum, de enorme tijdschaal en het beangsti-
gende perspectief. De ‘eschatologie’ die de kosmologie biedt is eigenlijk alleen maar ‘freeze or fry’: 
bevriezen in de ijzige kou van de interstellaire ruimte of verbranden in de miljoenen graden hete 
kernfusiereactoren die we sterren noemen.5  
Slechts enkele natuurwetenschappers denken echt na over eschatologie, ze noemt Frank Tipler en 
Freeman Dyson. Tipler (1994) ziet de mens voortbestaan als een computersimulatie, waarbij zijn / 
haar gedachten doorgaan in software. Dyson ziet eeuwig leven als interstellaire stofwolken van 
deeltjes die nog steeds met elkaar informatie uitwisselen, dus ‘leven’. Moeten we deze theorieën 
volgen? Op dit punt begint ze de verschillen te benadrukken tussen hoe natuurkunde en theologie 
naar de toekomst kijken: theologie is niet zozeer geïnteresseerd in wat zal gebeuren maar wat moet 
gebeuren: 

‘Er is een aanzienlijk verschil wat betreft het eschatologische doel. Bijbelse eschatologie is niet 
zozeer bezig met het eind van de wereld als wel met een eind aan het kwaad. Het bijbelse 
verhaal van Openbaring heeft als hoogtepunt het ontstaan van een nieuwe complexe samen-
leving, en gebruikt daarvoor het beeld van een stad, het nieuwe Jeruzalem, die van de hemel 
neerdaalt in schoonheid (Openb. 21:2). De natuurwetenschappelijke concepten hebben hun 
hoogtepunt in een maximum aan informatie-uitwisseling. In het ene geval is het doel een 
computer, in het andere is het leven in een gemeenschap. …  
Wetenschappelijke eschatologie gaat grotendeels over menselijke pogingen om tot in de 
eeuwigheid te overleven, zelfs als dat betekent dat onderweg de mens vervangen wordt door 
wetende computers; ‘eeuwig’ is verschoven naar ‘altijddurend’, en overleven wordt synoniem 
met informatie-uitwisseling in interstellaire stofwolken. Theologische eschatologie spreekt over 
een goddelijk initiatief. Het ene gaat over cybernetische onsterfelijkheid, het andere over een 
nieuwe schepping’ (‘A Relativistic Eschatology’, 962). 

 
Andere kritiek op natuurkundige ‘eschatologieën’:  
o God ontbreekt erin, en zeker Jezus of de Drie-eenheid. Als over God wordt gesproken is dat 

ongeveer identiek aan het universum. Dat ontbreken van God is belangrijk: natuurwetenschap is 
gebaseerd op extrapolatie, doortrekken van ontwikkelingen naar de toekomst, theologische 
eschatologie vindt haar grond in verwachting, en die is gebaseerd op iets buiten onszelf.  

o De menselijke maat ontbreekt. Leven wordt gezien als (re)productie en informatieverwerking, in 
principe alleen geest, ratio. Maar het hebben van een lichaam dat een beperkte levensduur heeft 
is een essentieel element van het menszijn.  

Maar vanuit de natuurwetenschappelijke visie heeft de theologische eschatologie ook gebreken! Het 
bijbelse wereldbeeld is te beperkt en te kleinschalig. Zowel het allerkleinste als het allergrootste ont-
snapt aan ons voorstellingsvermogen, er is een enorme kloof tussen een mensenleven en de leeftijd 
van het heelal. Einstein meende dat wetenschap de theologie hielp verlossen van haar antropocen-
trisme. Maar we zijn mensen dus we kunnen niet anders dan beschrijven naar menselijke structuren. 
Maar we kunnen wel verder kijken dan onszelf alleen. Waar we dachten dat ze een eind meeging in 
de uitdagingen die de natuurkunde stelt aan de theologie, maakt ze nu een duidelijke afscheiding? 
 
o Worden de uitdagingen van de natuurkunde nu wel voldoende serieus genomen?  
o Of is het juist nodig deze bewuste afgrenzing te maken tussen de twee zienswijzen? 
o Wat vinden we van haar opmerking over menselijkheid, lichamelijkheid en sterfelijkheid? 
 
Tijd en eeuwigheid in het licht van relativiteitstheorie 
Nieuwe insteek, verdieping. Hoe zit het met tijd en eeuwigheid? Eeuwigheid definieert ze daarbij 
losjes als ‘een andere tijd’. Je kunt het verschil tussen beide op drie manieren benoemen:  
1. Ontologisch. Eeuwigheid is een geheel andere tijd. Zo Kierkegaard, de jonge Barth, maar al bij 

 
5 Het is eigenlijk een wonder dat we hier precies een temperatuur hebben waarbij we kunnen leven, als we 
zien wat 2o C erbij al teweegbrengt. 
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Augustinus. Tijd is onstabiel, eeuwigheid is Gods tijd en stabiel. Het heden is maar een moment, 
is vluchtig. ‘Alle tijden bevinden zich op dezelfde ellendige afstand tot de eeuwigheid, daarom is 
er ook geen of weinig hoop op verbetering. Alleen in de gezegende momenten van een ‘zien, 
soms even’6 is het mogelijk een glimp van de eeuwigheid op te vangen. Augustinus heeft 
mystieke taal nodig om deze dialectiek voor God uit te drukken.’ 

2. Kwantitatief (Cullmann, Christus und die Zeit, 1946). Er is maar één tijd, en die is strikt lineair. Een 
kwalitatief onderscheid tussen soorten tijd is platonisering van het joods-christelijke tijdsbegrip. 
Eeuwigheid is eindeloos voortgaande tijd, elk stukje tijd is een deel van Gods eeuwigheid. 

De kracht van deze beide visies is hun helderheid. In het eerste is de tijd geschapen, de eeuwigheid 
niet, die was er altijd al. Tijd kan nooit alles worden, ze blijft altijd verlangen naar de eeuwigheid. 
Maar betekent dat niet, dat we altijd in een gebroken tijd / wereld leven die er uiteindelijk niet toe 
doet: ‘hier beneden is het niet’? 
Het voordeel van de tweede visie is, dat scheiding tussen tijd en eeuwigheid wordt vermeden. Dat 
moet leiden tot meer inzet voor de verbetering van deze tijd. Maar eeuwigheid als wezenlijk ‘anders’ 
zijn we kwijt. Eigenlijk is dit Newton-mechanica: rigide lineaire tijd. 
3. Eschatologisch tijdsbegrip. Zoals we Jackelén kennen zoekt ze een ‘derde weg’ en die vindt ze bij 

Dalferth (1994). Zijn tijdsbegrip is lastiger uit te leggen: tijd als een veelkleurig begrip, vol discon-
tinuïteit. Hij stelt theologische vragen: hoe kun je tegelijk van ‘reeds’ en ‘nog niet’ spreken, hoe 
kun je met Christus zijn opgestaan in nieuwheid (Rom. 6:4) als wat wij zullen zijn nog geopen-
baard zal worden (1 Joh. 3:2)? Tijd en eeuwigheid zijn verweven maar toch onderscheiden. 

Jackelén betrekt dit model op de relativiteitstheorie: alles hangt af van het gezichtspunt. Anders dan 
de andere modellen, die zij ziet als gegrond in verleden (1) en heden (2) ziet ze dit 3e model als 
gegrond in de toekomst, in de verwachting, en noemt het daarom eschatologisch. Ze maakt verschil 
tussen futurum (de ‘toekomende tijd’, het verleden doorgetrokken naar voren) en adventus (dat wat 
komt), waarin wij Advent herkennen. Ze gaat hier bijna mystiek spreken over dat wat onzegbaar is.  
Dit derde model kijkt veel meer naar onregelmatigheden, verstoringen, discontinuïteit. Het beeld dat 
zij voorstaat is rommeliger, minder glad afgewerkt dan het model van Cullman. Einstein wilde dat 
niet waar hebben, vandaar zijn ‘God dobbelt niet’ – maar hij had ongelijk (‘niet zo erg: we moeten 
allemaal weleens afscheid nemen van onze geliefde dogma’s’). Dit derde model erkent dat, en is 
daarom realistischer en meer in overeenstemming met recente ontwikkelingen in filosofie en weten-
schap; postmodern, niet langer modern. Het dwingt ons niet, te kiezen tussen ófwel van elkaar 
losmaken van tijd en eeuwigheid ófwel de tijd als een continuüm waarin alles maar moet passen.  
 
o Moeilijk! Laten we elkaar helpen te begrijpen wat ze bedoelt. 
o Vinden we haar model een verbetering ten opzichte van de beide andere? 
 
De verrassende draai 
Dan ineens, met schijnbaar, iets heel anders. Ze begint in datzelfde artikel over een vrouw in El 
Salvador die voor $ 0,29 een NBA-shirt naait dat voor $ 45 in de winkel ligt. Natuurkundig denken 
over tijd en ruimte loopt uit op relativiteitstheorie; theologisch loopt denken over ruimte en tijd uit 
op je afvragen, waar die ‘ruimte’ van $ 44,71 zit, en waar die blijft! Hoe God kan handelen in tijd en 
ruimte blijft een vraag, maar minstens even belangrijke is hoe God door jou en mij iets kan doen aan 
die vrouw die slechts $ 0,29 per shirt verdient. Eschatologie met de belofte van een hemels luilekker-
land of de dreiging met hel en verdoemenis doet geen recht aan God en mens. Echte eschatologie 
ontwerpt geen nieuw systeem van ‘zo zit het’ maar is kritisch tegenover elk afgerond denksysteem.  
 
o Wat vinden we hiervan?! Goede draai, of gekunsteld? 
 
Meer over geloof en verstand 
De verhouding geloof en rede blijft haar bezig houden. Ze pleit voor een ‘intellectueel eerlijke 
theologie’, een volwassen verhouding tussen geloof en wetenschap waarin beide elkaar serieus 
nemen, maar ze stelt de intrigerende vraag: willen we dat momenteel eigenlijk wel? 

‘Er zijn intelligente mensen die meer interesse hebben in een intellectueel niet oprechte (of 
 

6 Mijn vertaling, met een uitdrukking van Huub Oosterhuis die Augustinus noch Jackelén zullen kennen maar 
die wel precies weergeeft waar het om gaat.  
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minstens een niet rationele) theologie, dan in een intellectueel eerlijke; sommigen omdat ze 
willen ervaren hoe verschillend geloof is van hun intellectuele wereld, anderen om te kunnen 
zeggen ‘Zie je wel hoe absurd geloven is?’ Zelfs verder heel intelligente mensen koesteren de 
gedachte dat geloof beter en krachtiger is naarmate het meer tegen de rede ingaat. Volgens 
deze gedachtegang gelooft een liberale7 theoloog niet echt en is daarom geen echte ver-
tegenwoordiger van de geloofstraditie. Zo leeft men volgens een dubbele standaard; voor 
wetenschap geldt: hoe meer onafhankelijke waarnemingen, hoe wetenschappelijker, maar 
voor religie: hoe meer overgave aan een gezaghebbend boek of een gezaghebbende geloofs-
gemeenschap, des te beter de religie (‘Intellectual Honest Theology', 51). 

 
o Herkenbaar?  
o Merken we hier nu iets van boosheid tegen luie gelovigen die weigeren na te denken?! 

 
Ook hier komt ze uit op een middenpositie. 

‘Ervaringen van het gesprek tussen religie en wetenschap kunnen helpen om misverstanden 
aan beide kanten aan het licht te brengen. Aan de ene kant kan niet alles ondergeschikt 
worden gemaakt aan de universele rede; aan de andere kant betekent dat inzicht niet 
meteen de afschaffing van de rede, maar eerder een beter begrip ervan. De erkenning dat 
religie en cultuur ertoe doen voor hoe we in deze wereld lezen betekent niet dat elke 
religieuze of culturele claim geaccepteerd moet worden (‘Intellectual Honest Theology', 54). 

 
Ik lees dit als: je mag je eigen geloofstraditie behouden en inbrengen, maar niet op zo’n manier dat je 
onzin beweert en dan zegt ‘zo voel / beleef / geloof ik dat hou eenmaal’. 
 

o Een goed midden? Of kool-en-geit? 
o En werkt het? Welke claim mag dan wel, en welke niet?  

 
Praktisch  
We hebben nu wel gezien, wat een diepgravend theoloog zij is. Maar goede theologen zijn niet nood-
zakelijk de beste kerkleiders. Hoe gaat een diepgravend theoloog om met de alledaagse vragen van 
kerkelijk leiderschap? We zagen al iets daarvan in de passage over de vrouw uit El Salvador. Ze is in 
elk geval niet bang. In haar toespraak tot de Paus bij haar ontvangst in het Vaticaan brengt ze al in de 
eerste minuten de kwestie van de intercommunie ter sprake. Haar insteek is duidelijk: geen hekken 
bouwen om je eigen erf, maar samen getuigen van de dankbaarheid voor het evangelie en samen 
dienstbaar zijn aan de wereld. Een alinea die getuigt van haar diplomatieke vaardigheid: 

‘Uwe Heiligheid heeft in de hele wereld golven van hoop gewekt door zich uit te spreken 
over vraagstukken van armoede, uitsluiting en gelijkheid, recentelijk ook over de schandelijke 
inkomenskloof tussen mannen en vrouwen. Ik ben aangemoedigd door mensen in Zweden 
om uwe Heiligheid een woord van dankbaarheid over te brengen van de kant van de LGBTQ-
gemeenschap: wat u gezegd hebt heeft een begin van verzoening en de hoop op acceptatie 
teweeggebracht.’ 

Ze benoemt in een toespraak van hooguit 10 minuten veel: de noodzaak vrouwen bij de wereld-
problemen te betrekken, sociale gerechtigheid, vrijheid van godsdienst, aandacht voor minderheden, 
de kerk in het Midden-Oosten, de bootvluchtelingen op de Middellandse Zee (‘A shame for 
Europe!’), maar ook de spirituele armoede in de rijke landen, de twee kanten aan secularisatie 
(bevrijding én geestelijke leegte van jongeren), xenofobie, het klimaat. Het is duidelijk dat zij staat 
voor een kerk die de maatschappelijke problemen benoemt en wegen wijst naar een oplossing. 
 
Hoop voor de samenleving – tegen de giftige ‘P’s’ 
In recente toespraken8 waarschuwt ze tegen een aantal giftige (‘poisonous’) ingrediënten in de 
samenleving, allen beginnend met een P: polarisatie, populisme, protectionisme, ‘post-truth’ (‘ieder 
zijn eigen waarheid / de waarheid doet er niet langer toe’).  

 
7 In Nederlands vervangt de term ‘liberaal’ in navolging van de Angelsaksische wereld steeds meer het vroegere 
‘vrijzinnig’, zie een bundel als Liberale theologie.  
8 Bijvoorbeeld een voor een oecumenische conferentie eind 2018; een andere maakte ik mee in Myanmar. 
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Ze legt uit hoe populisten ernaast zitten, ‘de stem van het volk’ is niet één stem; ze laat zien hoe het 
ophemelen van het eigen volk leidt tot minder achten van anderen en tot protectionisme, ‘America 
First’ etc. De waarheid tenslotte is het eerste slachtoffer, en het is schokkend te zien hoe referenda 
gewonnen kunnen op grond van leugens en verkeerde informatie, en hoe dat ook niet afgestraft 
wordt: zelfs een minimum aan morele waarden ontbreekt.  
Aan deze vier P’s voegde ze later ‘patriarchaat’ toe, als de ‘verstorende achtergrondruis door de 
geschiedenis heen’. Ze erkent dat de kerken daarin niet altijd voorop hebben gelopen, maar voor 
haar is het een theologisch punt, en ze kan het ook scherp zeggen: met een beroep op het schep-
pingsverhaal (man en vrouw beide als beeld van God geschapen) en op Galaten 3:28 (‘in Christus is 
noch man, noch vrouw’) wijst ze verzet tegen gendergelijkheid af als ‘afwijking van de Heilige Schrift’.  
Tegen deze P’s ingaan ziet ze als een hoofdtaak van de kerk, en daarbij vraagt ze zich af wat theologie 
en spiritualiteit daaraan kunnen bijdragen.  

o Ze noemt de dialectiek: in de theologie kunnen we omgaan met tegenstellingen, met de 
mens als zondaar en gerechtvaardigd, met God verborgen en geopenbaard, enz. Lutheranen 
zijn daar helemaal sterk in: het ‘cadeautje’ van de Lutherse theologie aan de oecumene.  

o Zelfkritisch huiswerk. Erkennen dat er fouten in je eigen traditie zitten, tot en met racisme en 
vreemdelingenhaat aan toe, en jezelf daarvan distantiëren.  

o Je concentreren op ‘het goede voor iedereen’. Erkennen dat in de context van migratie er 
angst ontstaat, daar moet theologisch over nagedacht worden. Het doel moet zijn, verhalen 
van angst en haat te vervangen door verhalen van hoop en liefde. Met paus Franciscus: 
christen-zijn betekent ‘tegen de stroom ingaan’.  

 
Veerkrachtige theologie 
Nog een keer een citaat waarin ze oproept tot een theologie die meer doet dan de status quo 
bevestigen en alles bij het oude laten: 

‘We hebben een veerkrachtige theologie (theology of resilience), een theologie van co-
existentie en een theologie van hoop. … 
Een theologie met veerkracht helpt ons om de strijd te begrijpen van vrouwen en mannen 
voor de gezondheid, het welzijn en de toekomst van hun kinderen. Ze stelt ons in staat, 
telkens weer Gods barmhartigheid deze wereld in te trekken met onze woorden en daden, of 
dat nu woorden van gebed of van opkomen voor mensenrechten, gelijkheid, vrede, gerech-
tigheid en verzoening, of het om noodhulp of om ontwikkelingshulp gaat. Met een veer-
krachtige theologie kunnen we polarisatie tegengaan, die uit elkaar trekt wat bij elkaar hoort 
en moet samenwerken; we kunnen populisme weerstaan dat het volk en de zogenaamde 
elites ten elkaar opzet; we kunnen protectionisme tegengaan dat het eigen land, het eigen 
volk en het eigenbelang vooropstelt; en we zullen in staat zin te vechten tegen leugens die 
het goede en ware vernietigen … 
Een theologie van hoop ziet uit naar verandering. Denk aan het verhaal van de Kanaänitische 
vrouw (Mat. 15:21-28). Ze vraagt Jezus om hulp voor haar zieke dochter en hij wijst haar tot 
twee keer toe af, vergelijkt haar zelfs met een hond, onwaardig om hulp te ontvangen – maar 
ze houdt vol en weet Jezus van gedachten te laten veranderen. Dat veranderde zijn missio-
naire insteek en daarmee de missie van de hele kerk. Als één vrouw Jezus van gedachten kon 
laten veranderen, dan is de verandering van mensen zeker binnen ons bereik.’ (‘The Need for 
a Theology of Resilience’, 19-20) 

 
o Inspirerende woorden? Overtuigend?  
o Onze PKN is zoekend wat betreft haar publieke rol. Onlangs kreeg ik een online enquête 

waarin mij als kerklid werd gevraagd, over welke problemen de kerk zich zou moeten 
uitspreken.9 Wat vinden we: ligt er een taak voor de kerk in het publiek debat, en hoe maak je 
dat waar in een kerk die politiek gezien breed is, een afspiegeling van de samenleving? 

 
Slotvraag 

o Als altijd: wat houden we over van haar denken en haar stijl van kerkelijk leiderschap? 
 

9 En dat meer dan 60 jaar na ‘Christen-zijn in de Nederlandse Samenleving’ (publicatie NH kerk, 1955) en het 
ophef veroorzakende Kernwapenrapport (idem, 1962).  




