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Inleiding
Goeieavond iedereen, welkom terug aan iedereen die hier vanmiddag al was en hallo aan alle
nieuwe mensen. Ik zal mezelf weer even kort voorstellen. Ik ben Katie en ik schrijf en ben me
academisch aan het specialiseren in de sociologische contextualisering van de relatie tussen religie,
secularisatie en spiritualiteit. Ik hoop dat iedereen wat te zuipen heeft!
Schetsing van situatie

Als jij kijkt naar wat er gaande is op het gebied van levensbeschouwing in Nederland zijn een aantal
verschijnsels terug te herkennen. De eerste is ontkerkelijking. 82% van de Nederlanders komt nooit
of bijna nooit in de kerk (God in Nederland, 2016). Nu is ontkerkelijking natuurlijk op zich helemaal
niets nieuws. In de jaren 70’ gingen sociologen er zelfs vanuit dat religie wereldwijd aan het afnemen
was en uiteindelijk vervangen zou worden voor een rationeel, naturalistisch wereldbeeld.
Naturalisme is een wereldbeeld die zegt dat alleen de materiële wereld bestaat. Dit is het
wereldbeeld dat we linken aan atheïsme. Maar, deze voorspelling bleek al snel helemaal niet te
kloppen. Niet alleen is religie, met het christendom vooraan wereldwijd aan het toenemen, in het
westen nam niet het atheïsme, maar het Ietsisme en Agnostisme toe.
Binnen christelijk Nederland zie je dat zes, zeven jaar geleden met Boele, en vooral binnen
evangelische kringen de thema’s geloofstwijfel en onzekerheid “in” werden. Wat eerst als een
kortstondige hype bestempeld werd, is binnen progressief christelijke kringen nu een vast onderdeel
van de geloofsbeleving. Hieraan gelinkt zit dus de opkomst van een nieuwe post-evangelische,
postmoderne progressieve stroming met forums als Zinvloed, Lazarus en dit festival.
Als laatste zijn er nog twee, klaarblijkelijk tegenstrijdige bewegingen gaande binnen mijn generatie:
de toename van existential anxiety en de verschuiving van existentiële midlife, naar existentiële
quarterlife crisis én het zogenaamde neo-fundamentalisme, het feit dat mijn generatie christelijke
jongeren weer steviger en traditioneler in het geloof staan. Het kan heel goed zijn dat je sommige
van deze punten niet terug herkent. De meeste van deze trends zijn pas net beginnende, maar mijn
voorspelling is dat ze niet een kortstondige verschuiving zijn, maar zullen toenemen. Waarom ik dit
denk zal later duidelijk worden.
Persoonlijke relatie tot onderwerp

Op het neofundamentalisme, zijn al deze punten deel geweest van mijn persoonlijke worsteling met
het geloof. Ik heb de start van de missionaire gemeentestichting beweging binnen Nederland vanaf
jongs af aan meegemaakt, als deel van een gezin dat ontkerkelijking aankaartte door kritisch te zijn
over de kerk en actief op zoek te gaan naar alternatieve vormen van kerk-zijn. Ik heb de start van de
twijfelbeweging en de post-evangelische beweging meegemaakt, door de gesprekken aan de
familietafel met mijn ouders, en vooral mijn vader, die hier heel actief een stem aangaf. Ik ben zelf
mijn evangelische geloof kwijtgeraakt, op een zelf-reflectieve, psycho-analytische wijze naar het
geloof gaan kijken en hierin een nieuwe theologie gevonden die paste binnen de progressieve trend.
Iets waar ik een boek overschreef wat vorige zomer uitkwam. Ik schreef voor Zinvloed, Lazarus over
God als vrouw, God als Iets, geloven met een agnostisch beginpunt. En ik heb de afgelopen jaren zelf
heel erg geworsteld met een existentiële crisis, wat natuurlijk heel stereotypisch klinkt: de westerse,
verveelde student die depressief over het leven peinst. Maar in de praktijk echt heel naar was en
niet alleen hoofdpijn, maar mij ook hartkloppingen, buikpijn en fysieke stress symptomen gaf.
Ik studeerde filosofie en theologiewetenschappen, had één op één discussies met professoren, was
omringt met sommige van de meest geniale intellectuelen van mijn tijd en zat op een pad richting
het nihilisme. Dus ben ik gaan stoppen met het vooruit kijken en ben ik om me heen gaan kijken in
een poging om mezelf en mijn tijdsgenoten te snappen. Ik ben in de Engelse, Amerikaanse en
Nederlandse sociologische literatuur gedoken en aan de hand van mijn eigen ervaringen en de
theorieën die ik gelezen heb, ben ik zelf tot een verklaring gekomen voor al deze bovenstaande
verschijnsels.
En dit is die theorie die ik jullie vandaag zal voorleggen. Ik ben nog actief in het proces en het is dus
nog op geen enkele manier waterdicht, maar ik denk wel dat het binnen een simpele verklaring zicht
biedt op dat wat gaande is. En sinds dit nog niet binnen christelijk Nederland gedaan is, denk ik dat
dit een goed startpunt kan zijn.
Het sociologisch verklaren/ontleden van geloofsbeleving
Before I’ll blow your minds, or bore you to death, eerst even iets algemeens over de hele notie van
geloofsbelevingen historisch en sociologisch verklaren en ontleden. Voor veel mensen zal dit
namelijk waarschijnlijk een nieuw idee zijn. In Glasgow, waar ik studeer, is theologie studeren naar
theologie kijken vanuit verschillende seculiere, academische lenzen. Vandaar dat ik mij binnen de
Nederlandse context dus een seculiere theoloog noem. Deze term heeft niet al te beste associaties
en theologie ontleden ook niet.

Het kan lijken alsof ik als seculiere theoloog net als iemand bent die de schoonheid van een vlinder
en de verwondering die de vlinder oproept, probeert te onderzoeken door hem dood te maken, vast
te prikken en een labeltje te geven, wat natuurlijk alle schoonheid van de vlinder weg zou nemen.
Maar dit wil ik helemaal niet doen. Hoewel ik academisch seculier ben, weet ik dat het geloof geen
dood ding is, en weet ik dat het seculiere intellect er niet alles van kan snappen. Mijn persoonlijke
geloof is ook niet dood. Geloofsbeleving is echter zowel een diep persoonlijke, onverklaarbare als
een diep historische, sociologisch verschijnsel.
Levensbeschouwing in Nederland – de seculiere spiritualiteit
Goed. In 2016 is er gekeken naar de levensbeschouwelijke opvatting van Nederlanders wat ons dit
beeld gaf van de huidige situatie: slechts 14 is theïst, 28 % ietsist, 34 % agnost en 24% atheïst.

De Ietsist en Agnost maken samen een meerderheid en toch is er zowel binnen christelijk, als
academisch Nederland weinig interesse naar. Beiden levensbeschouwelijke opvattingen worden
namelijk als nogal nietsig gezien. De aanname is vaak dat beiden een gemakkelijke tussenpositie zijn,
zonder daadwerkelijke inhoud of doordenking.

Vanuit christelijk perspectief wordt dit idee versterkt door ons eigen wereldbeeld waarin deze
groeperingen binnen het niemandsland vallen, groeperingen die wij iets moeten leren, om te zorgen
dat ze niet neerstorten, maar waar wij weinig van kunnen leren.

Daarnaast wordt dit beeld ook versterkt van het niemandsland zelf, omdat wat kenmerkend aan de
Ietsist en Agnost is, is het feit dat zijn of haar geloof privé is en hij of zij helemaal geen deel van een
groep of institutie wil zijn. Dit is ironisch genoeg één van de kenmerken die beiden tot één groep
maken: de seculiere-spiritualiteit.

Nu is de term spiritualiteit tegenwoordig nogal geladen en roept het beelden op van mind-body-soul
evenementen en vrouwen in lange rokken die met wierookstokjes zwaaien om energievelden te
zuiveren. Je eerste reactie is dus waarschijnlijk: daar herken ik mezelf en de mensen om mij heen
helemaal niet in. Dit beeld, van het stereotypische persoon die zichzelf spiritueel noemt, is deel van
de seculiere-spiritualiteit, maar het extreem. Seculiere spiritualiteit is een spectrum:

Aan de meest spirituele kant is inderdaad de wicca-mevrouw. Aan de meer seculiere kant is
gemiddelde man Jan die haar maar zweverig en dom vindt, maar als manager wel boeken over
innerlijk succes leest en mindfulness technieken toepast, terwijl zijn vrouw yoga doet en de
Happiness leest en zijn puberdochter net besloten heeft vegetariër te worden, omdat dat ‘hip’ is. In
het midden vind je de filosofisch aangelegde mensen die tijdens lange boswandelingen nadenken
over het zin van het leven en hierin termen zoals ‘eenheid’ en ‘nondualisme’ gebruiken. En die, als je
ze zou vragen wat ze geloven, zouden zeggen:
‘Gelovig… ik heb wel een groot kosmisch besef, ben heel erg een natuurmens. Het bos, het weer, de
weilanden, de zee, de ruigte ervan: het zijn allemaal kameraden van me. Ik realiseer me dat ik deel
ben van een heel groot geheel. Er is wel iets bovenaards, maar ik ben niet zo van de kerk, van de
organisatie. Wel van de beleving.’ Een random quote van Lutz Jacobi, de politicus, die ik opensloeg in
de AD een aantal dagen terug.
De seculiere-spiritualist
Wat al deze mensen verbindt zijn verschillende basisaannames:

Een antireligieus sentiment, het idee dat (tot een bepaalde mate) “religie” in de weg staat van
persoonlijke groei of het ware geloof. Een emotieve-ego-epistemologie en een emanationistisch
wereldbeeld. Moeilijke termen die eigenlijk best simpel zijn, vooral wanneer ze gekoppeld worden
aan het bovenstaande stukje.
Antireligieus sentiment/retoriek

Het idee dat institutionele religie en persoonlijk geloof twee losstaande en soms zelfs tegenstrijdige
dingen zijn, is het seculiere fundament, waarin het idee centraal staat dat het publieke leven en
levensovertuigingen gescheiden moeten worden. Vooral voor ons zoekende, worstelende christenen
heeft de term antireligie sterke emotionele connotaties. Mijn persoonlijke antireligieuze fase kwam
voort uit mijn pijn en verlorenheid, nadat ik mijn geloof kwijt was geraakt. En we zijn het dan ook
gewend om aan persoonlijke kerk-trauma’s te koppelen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat
voor veel mensen antireligieus zijn iets conceptueels is. Het is niet gelinkt aan persoonlijke
ervaringen waardoor ze religie afwijzen. Het is een afwijzing van het religieuze wereldbeeld. Deze
afwijzing is gelinkt aan het volgende kenmerk van meneer de seculiere-spiritualist:
Emotieve-ego-epistemologie/ervaring

Emotieve-ego-epistemologie, of EEE is just me being smart-assy. Het klinkt heel moeilijk, maar is
eigenlijk heel simpel: we baseren onszelf tegenwoordig op de beleving. De persoonlijke ervaring. We
volgen niet meer de autoriteit van anderen, maar volgen allemaal ons eigen kompas. Ons eigen
intuïtie. Dit wordt ook wel de subjectivering van de samenleving genoemd. Wijzelf bepalen dus wat
we geloven en wel op basis van wat goed voelt. De reden dat het religieuze wereldbeeld niet langer
goed voelt voor de seculiere-spiritualist, is omdat hij al in een ander wereldbeeld gelooft:
Emanationistisch wereldbeeld

Wederom een moeilijk woord voor het redelijk simpele idee dat alles in verbinding staat, alles één is.
Dat alles in de natuur (tot een bepaalde mate) iets intrinsieks waardevols, spiritueels of goddelijks in
zich heeft. Omdat wij geloven dat het spirituele al in ons zit, kunnen we vertrouwen op ons innerlijke
kompas. Alle drie de aspecten zijn zo met elkaar verbonden.
Het seculier-spirituele tijdsgeest
Toen ik voor het eerst zicht kreeg op deze overeenkomsten en me bewust werd van het seculierspirituele spectrum, dacht ik dat het een wereldbeeld was, een vervanging voor het christelijke
wereldbeeld uit mijn jeugd.

Ik had geworsteld met het geloof en me beklemd gevoeld binnen haar wereldbeeld, omdat mijn
interne intuïtie en kompas die me naar groei en God bracht, me vertelden dat ik ergens anders heen
moest. Seculiere-spiritualiteit verving zo het christendom. Daarnaast nam ik aan dat deze seculierespiritualiteit vooral “in” was binnen mijn generatie. Generatie Z, of Zenz die als spiritueel, sensitief
en intuïtief bestempeld werd.
Maar, je hebt waarschijnlijk ook al naar het voorafgaande gekeken en gedacht, wacht even… Volgens
mij bevindt ik me ook op dat spectrum. Zelfs als christen. Zelfs als iemand van een oudere generatie.
En inderdaad, de christenen die ik ontmoette combineerden het dan wel met het christelijke geloof,
maar zaten ook toch redelijk in het midden van dat spectrum. Een grootschalig onderzoek naar de
spiritual-but-not-religious in Amerika kwam ook tot deze conclusie: er waren ook mensen binnen de
kerk, binnen het christelijke geloof die zichzelf als spiritueel-maar-niet-religieus identificeerden.
Seculiere spiritualiteit is dus beter aan te duiden met de term tijdsgeest. Het is niet zozeer een
vervangend huisje, als de grond waar we opstaan, ongeacht de muren die we om ons heen bouwen.

Historische contextualisering
Dus waar komt deze tijdsgeest dan vandaan? Het probleem met een historische contextualisering,
dus roepen: yo! Hier begon het allemaal. Is dat elk punt dat je kiest weer verder terug te werken is
naar een ander punt. Het antireligieuze sentiment binnen de seculiere-spiritualiteit is bijvoorbeeld
gelinkt aan secularisatie, wat volgens sommige sociologen weer gelinkt is aan de reformatie. Enz.
enz. Dus de datum waar ik maar voor kies is: 31 maar 1848, Amerika, de dag waarop twee zussen
Kate en Margaret Fox, beweerden contact te hebben gehad met een klopgeest. De zussen waren
een hit en begonnen zo een beweging genaamd Spiritualisme, hoewel ze veertig jaar later toegaven
dat hun klopgeest een trucje was geweest. Aan de ene kant was Spiritualisme zo all about trucjes,
mystiek, occulte spelletjes en alle andere victoriaanse geestenfoto’s en verhalen die we nu terug
zien in slechte horrormovies.
Aan de andere kant, was dit ook de beweging die voor veel progressieve Quakers, een christelijke
stroming, de uitkomst was. Een beweging die zich inzette voor pro-gelijkheid, anti-slavernij, prohomoseksualiteit en het feminisme. Ofwel, onze progressieve helden. Spiritualisme was maar een
korte beweging, maar het was wel volledig deel van popular culture. En ze introduceerden het idee
dat mensen zélf contact konden leggen met het bovennatuurlijke en dat het bestaan van het
bovennatuurlijke bewezen kon worden door persoonlijke ervaring ervan. Daarnaast bracht het
Spiritualisme de volgende hele belangrijke link richting onze huidige tijdsgeest voort: de Theosofie.
Theosofie
Een jaar nadat de zussen Fox en hun klopgeest het Spiritualisme waren begonnen, ontsnapte een
zeventienjarige Russisch-Duits aristocraat aan haar escorts. De jonge bruid kocht een schipkapitein
om en zeilde weg van haar veertigjarige man naar Constantinopel. Dit was het begin van een
jarenlange wereldreis, waarin ze (volgens haar autobiografie) veel Indische spirituele meesters
ontmoette. Haar naam: Helena Petrovna Blavatsky. Blavatsky begon als een Spiritualist maar vond
dit al snel niet genoeg. Samen met journalist Henry Steel Olcott richtte ze daarom de Theosofische
Vereniging op. Met het ongekende succes van haar boek ‘Isis Ontrafelt’ in 1877 was Theosofie een
feit.
De naam theosofie komt van de Griekse woord voor God (theos) en wijsheid (sofia). Goddelijke
wijsheid dus.

Een combinatie van geloven in het bovennatuurlijke en spirituele én geloven in de filosofie en
wetenschap. Theosofie was zo de eerste massabeweging in de moderne wereld die niet christelijk
maar wél spiritueel was, op de manier zoals we die nu kennen. Een beweging die geloofden dat

religie en de wetenschap beiden antwoorden hadden, maar ook iets over het hoofd zagen.
Antwoorden op hoe de wereld werkten die binnen het mystieke Oosten bewaard waren gebleven.
De seculiere, wetenschappelijke samenleving was te combineren met het geloof in het
bovennatuurlijke. Het rationele verstand zou namelijk in gaan zien dat er iets was wat haar
oversteeg. Een waarheid die het christendom verloren had of actief weggedrukt had. Het seculiere
en spirituele gaan dus hand in hand. Net als het Spiritualisme, was de Theosofie ook een korte,
controversiële beweging, maar wederom had ze een grote impact op de popular culture van
Amerika, iets wat terug te zien is in de hippiecultuur van de jaren 60’ en 70’ en de New-Age
beweging van de jaren 80’.
Van Amerika naar Nederland
Hoe kwam dit alles echter bij ons in het nuchtere Nederland terecht? Ik denk dat dit terug te leiden
is tot de gigantische invloed die Amerika heeft op de westerse cultuur. Amerika is toch nog steeds
the cool-kid die iedereen wilt imiteren. Niet per se Uncle Sam-Amerika, maar wel bijvoorbeeld
Bernie-Saunders Amerika. Daarnaast heeft de digitalisering een gigantische invloed gehad. We
zouden haast vergeten dat het internet slechts een schamele 25 jaar oud is. We nemen het so voor
granted dat we er ons letterlijk op blindstaren. De digitalisering heeft echter de manier waarop wij
de wereld en onszelf waarnemen volledig veranderd. Hoewel globalisering al langer bezig was en
onze samenleving langzamer aan in demografie multicultureler werd, was het voor de digitalisering
nog mogelijk voor Henriette in Uddel om haar hele leven binnen de christelijke bubbel door te
brengen. De existentiële en religieuze opvattingen die net als de melkflessen voor de familiedeur
geplaatst werden, paste zo volledig en comfortabel in de wereld die ze kende.

De huidige Henriette heeft echter een smartphone in de hand, waardoor ze opengesteld is aan de
westerse media en cultuur, waarin Amerika de boventoon voert. Daarnaast is haar wereld veel
groter geworden en is ze zich ervan bewust dat er allemaal verschillende wereldbeelden zijn. De
vanzelfsprekendheid van haar geloof is dus weggevallen. Daarnaast past haar wereldbeeld niet
comfortabel op de wereld die ze via haar smartphone ervaart. Haar absolute vanzelfsprekende
waarheid blijkt slechts één mogelijke waarheid te zijn. En bestaat er zelfs wel één waarheid? Met
zoveel “waarheden” en “absoluutheden” worden waarheid en feit langzaam mening en
interpretatie.

Digitalisering en globalisering hebben zo tot een relativistische mind-set geleidt. Deze mind-set is
zowel sceptisch als sociaal. Sinds het internet iederéén een autoritaire stem gaf, is alle autoriteit een
beetje weg. We vertrouwen niemand behalve onszelf. Wij weten zelf echter ook niet waar te zoeken
en dus is existential anxiety zo heel relevant probleem. Naast sceptisch is relativisme ook wel zo
sociaal handig in een omgeving met honderden tenen waar je op kan trappen. Jij jouw mening, ik
mijn mening, samen een bakkie doen is de gangbare sociale positie.

Willen claimen hoe het allemaal werkt en zit is dus niet maatschappelijk gewenst. Religie die
beweert te weten dat God wél bestaat en atheïsme die beweerd te weten dat God níét bestaat, zijn
zo beide geen goeie opties. De Amerikaanse seculiere-spiritualiteit, die daar tussenin zit, wel.
Inzoomen op geloofsverlies en geloofshervorming
Dit geeft een kader waar vanuit we persoonlijk geloofsverlies en geloofshervorming kunnen
begrijpen. Het feit dat je hier namelijk zit, betekent waarschijnlijk dat deel bent van het meer
geseculariseerde christendom: je bent christelijk opgevoed en misschien zelfs ook wel christelijk in je
hart, maar je hebt een rationeel, seculier brein waardoor je allemaal vragen hebt of actief op zoekt
ben om je christelijke hart en seculiere hoofd samen te voegen.

En dit gaat maar moeilijk. De kenmerken van de seculiere-spiritualist, die we eerder zagen en de
kenmerken van het christelijke geloof botsen namelijk.

De botsing tussen christelijk en seculier-spiritueel
Religieus antireligieus zijn gaat moeilijk voor een starter. Wat je ziet is dat wij ook echter de
antireligieuze retoriek aannemen. Zelfs hele christelijke christenen hoor je soms zeggen hoe ze wel
geloven, maar niet perse religieus zijn, omdat ze zich niet identificeren met het negatieve beeld wat
aan religie kleeft. Daarnaast is het idee van een innerlijke intuïtie moeilijk te rijmen met het idee van
een externe autoriteit. Iets doen of geloven omdat het goed voelt en iets doen of geloven omdat het
goed is, omdat de Bijbel of de dominee dat zegt, wringen. Vooral omdat binnen het christelijke
geloof de menselijke aard je verder wegbrengt van de bron van het goede en ware, namelijk God, in
plaats van dat het je ernaartoe leidt. En dit brengt ons tot onze laatste bron van onrust: de twee
verschillende wereldbeelden die we hebben.

Binnen het christelijke wereldbeeld en scheppingsverhaal is er een splitsing tussen de schepper en al
het goede en ware en wij, de gevallen schepping. Jezus moest deze splitsing overkomen en daarom
hebben wij verlossing nodig om weer bij God te komen. Het seculier-spirituele wereldbeeld staat
hier pal tegenover. Emanationisme betekent overvloeiing en hierin staat het idee centraal dat
schepping een overvloeiing van de bron is. Nu is dit niet hoe we letterlijk geloven dat de wereld
geschapen is. De meeste mensen zouden de evolutie zeggen. maar het is wel hoe wij onszelf in
relatie tot de ander zien. Alles in de natuur is verbonden door deel te zijn van één bron en
verbonden aan elkaar te zijn. Wij, de kat en de broccoli stronk hebben allemaal wat gemeen. En wij
als mensen hebben het vermogen om onszelf omhoog te werken en zo dichter bij waarheid en
realiteit te komen. Wij kunnen het dus zelf en helemaal alleen. Het goddelijke is al in ons. We
moeten ons dit alleen realiseren.
De progressieve trend waar wij in zitten probeert deze conflicten te overkomen door christendom
binnen de seculier-spirituele mind set te interpreteren. Dit is wat gasten zoals Rob Bell en Richard
Rohr doen en hun succes laat zien hoe erg mensen verlangen naar die overbrugging. We schrijven en
lezen over hoe God groter is dan onze godsbeelden. We zetten God vrij van onze menselijke
taalvormen en maken hem vormloos, dicht bij het idee van een iets. We praten over God als eenheid
en non-dualisme. Als je Katie heet zet je zelfs een tattoo van de drie-eenheid op je enkel, omdat je
dit herinterpreteerd hebt als het idee van relationele-eenheid (ofwel emanationisme). We zoeken
God op in de natuur. We flirten met het idee van Universalisme: christendom zonder exclusieve
verlossing. We zien de Bijbel als een prachtig poëtisch boek. We psycho-analyseren onszelf als

christenen. Nu ben ik zelf deel van deze groep. En zie ik dit dus als prachtige vooruitgang. Maar, deze
progressieve stroming is voor veel christenen ook een bedreiging. Zij gaan om met de toenemende
onzekerheid en relativisme door hun zekerheid nog stelliger te verkondingen. Het feit dat meer
christelijke jongeren meer seculier en progressief worden en het feit dat meer christelijke jongeren
fundamenteler worden gaan zo hand in hand. Beiden zijn te verklaren vanuit het idee dat wij in een
tijdsgeest zitten die onze geloofsbeleving aan het beïnvloeden is.
Twee problemen/punten wij progressieve christenen over na moeten denken
Voordat ik eindelijk zal stoppen met praten en jullie de mogelijkheid zal geven weg te lopen of
vragen te stellen, wil ik hierin nog even twee problemen aankaarten, waarvan ik denk dat wij als
progressieve christen mee om zullen moeten gaan.
Polarisatie
De eerste is het feit dat door onze beweging richting het seculier-spirituele en in de fundamentele
tegenbeweging die hiermee gepaard gaan, een polarisatie in christelijk Nederland ontstaat. De vraag
is willen we dit en hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen wij staan voor eenheid, zonder hierin een
verdelende kracht te zijn?

Waarde = waarheid = vast
Dit laatste is ook gelinkt aan het feit dat wij, progressieve christenen, denken dat we dichterbij de
waarheid zitten. Dat we het christelijk stelsel achter hebben gelaten en de waarheid tegemoet gaan.

Echter, deze sociologische contextualisering zet hele kritische vraagtekens bij het idee dat wij
autonome agents zijn én maakt onze geloofsbeleving en ons beeld van wat waarheid is, tot iets wat
ten diepste en buiten onze invloed om beïnvloed wordt door culturele trends. Dit alles maakt ons
eerder tot mensen die denken op een eiland te zitten, terwijl we in feite ronddobberen op een
oceaan en meegevoerd worden met culturele onderstromingen die zowel volledig los van ons staan
als volledig in ons denken en identiteit verweven zijn.

Is het mogelijk om onze ogen op te doen zonder in paniek te raken en te verzuipen? Welke autoriteit
en authenticiteit heeft een veranderlijk geloof? Moet waarheid per definitie vast staan of vastheid
bieden? En is het waarde en bestaansrecht van het christelijk geloof verbonden aan haar
waarheid(sclaim)?

Dit zijn de vragen die ik mezelf nu aan het stellen ben, dus antwoorden heb ik niet. Na het
vragenrondje lijkt het me echter wel tof om in kleinere groepen hier mogelijk over na te denken. Of,
om alle theoretisch gewavel achter ons te laten en gewoon te luisteren naar de verhalen van
mensen die in hetzelfde schuitje zitten als jij. Want uiteindelijk, hoe we het schuitje ook noemen en
wat we er ook over kunnen zeggen, uiteindelijk komt het neer op persoonlijke verhalen, op mensen.
Geen dooie vlinder, maar rondfladderende vlinders. Ons intellectuele brein wilt systemen en
theorieën en dat is helemaal prima, maar als je net als ik bent, verlang je op een nog diepere level

vooral naar een luisterend oor, het besef dat je niet alleen bent in je vragen en problemen, een
goeie knuffel en nog een glas wijn. Vooral dat laatste! Okay. Er zijn vast vragen. Schiet maar raak.

