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Aan de lezer:  
 

Wat hebben “The Foundation”, de “Sagrada Familia”, 
“Robin Hood” en de “Emerging Church” met elkaar te maken? 
 

Isaac Asimov, schrijver van SF romans, heeft een reeks 
op zijn naam staan onder de titel ‘the Foundation’. In de 
verre toekomst is het heelal bevolkt door het menselijke ras. 
In het centrum van het heelal ligt de planeet Trantor, wat 
het bestuurlijke en administratieve centrum is van het 
Keizerrijk. De mensheid is verenigd onder de dynasty van 
keizers en heeft het heelal in bezit genomen en in de tijd van 
expansie was de macht het keizerrijk op zijn top.  

Maar de grenzen van de groei zijn bereikt en er 
ontstaan opstanden, interne problemen en bureaucratie. Het 
keizerrijk wordt een web van regels en machtspelletjes en 
van binnenuit begint het rijk uit te hollen. De mensheid heeft 
geen gezamenlijk doel en er ontstaat een gevoel van 
zinloosheid. Problemen beginnen zich op te stapelen. 

Hoewel het keizerrijk nog steeds buitengewoon machtig 
is en geen concurrenten kent, voorspelt een wiskundige 
(Seldon) op grond van ‘psychologische berekening’ dat het 
keizerrijk na 1000 jaar weg zal zijn. Daarna zal er een 
periode komen van 10000 jaar anarchie en duisternis waarin 
de mensheid vervalt in een soort middeleeuwen en 
barbarendom. Pas na 10000 jaar zal er een nieuwe en 
sterkere menselijke beschaving opstaan. 

Toch voorspelt de wiskundige dat de periode van 10000 
jaar teruggebracht kan worden tot 1000 jaar, mits er reeds 
een begin gemaakt wordt aan de nieuwe menselijke 
beschaving. Er moet een geheel nieuw fundament worden 
gelegd met de kennis van de huidige beschaving op grond van 
nieuwe wetenschappelijke principes en berekening uit de 
psychologische wiskunde. Dit is ‘the foundation’.  

Deze foundation weet het Keizerrijk te weerstaan, 
interne en externe gevaren te overleven. Maar dan blijkt er 
een tweede foundation te zijn. Waar de eerste vaart op 
technologie en wetenschap, bestaat de tweede uit spirituele 
kennis en toepassing. Na een strijd tussen de twee 
foundations blijken ze elkaar nodig te hebben om de 
mensheid naar de toekomst te leiden. Asimov laat ons 
uiteindelijk alleen met de vraag of het genoeg is voor het 
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voortbestaan van de mensheid... 
 
 In het voorjaar van 2007 was ik in Barcelona op vakantie 
en daar bezocht ik de Sagrada Familia, de geweldige kerk van 
Gaudi. De meeste mensen vonden het een teleurstelling om 
te ervaren dat het nog minimaal 40 jaar gaat duren voordat 
de kerk af is. “Een grote bouwput daarbinnen” hoorde ik 
enkele andere Nederlanders klagen.  
 Maar juist het feit dat de Sagrada Familia nog in de 
steigers stond vond ik fascinerend. Hoewel Gaudi allang is 
overleden, is zijn geest te zien in de bouwwerken van zijn 
opvolgers. De beeldhouwers en architecten van tegenwoordig 
hebben geen voorschriften of bouwtekeningen van Gaudi 
meegekregen om de Sagrada Familia af te bouwen en dus 
moeten zij zich laten inspireren door het werk van Gaudi, 
door te denken als Gaudi. En “in de geest” van Gaudi maken 
ze zelf ook meesterlijke beeldhouwwerken. De japanse 
beeldhouwer Etsuro Sotoo die werkt aan de Sagrada Familia 
zegt het zo: "Je bestudeert Gaudi, maar je begrijpt hem niet. 
Laat mij je uitleggen hoe je hem kunt leren begrijpen. Gaudi 
keek deze kant op, naar de natuur. Als je naar Gaudi kijkt, 
ontdek je hem niet. Wil je hem ontdekken, dan moet je doen 
als hij." En toen werd deze japanse beeldhouwer christen, 
door te kijken zoals Gaudi keek, niet door naar Gaudi's werk 
te kijken.  
 
 Robin Hood staat bij rijke mensen bekend als een 
ordinaire dief, een crimineel die bestraft moest worden. Maar 
voor de arme mensen is hij een held omdat hij het gestolen 
geld van de rijken aan de armen geeft. Je zou je af kunnen 
vragen: moet Robin Hood zich niet houden aan het recht van 
de koning? De koning is Prince John, de slechte broer van King 
Richard, die op Kruistocht is naar Jeruzalem. Prince John eist 
hoge belastingen van zijn onderdanen en geeft zijn rijke 
vrienden allerlei voordelen. De huidige koning heerst als een 
onrechtvaardige. 
 De arme mensen roepen: Robin Hood geeft ons gewoon 
ons eigen geld terug want we zijn bestolen door Prince John. 
Robin Hood steelt in naam van de echte koning: king Richard, 
die terug zal komen en zijn troon zal opeisen. Maar Prince 
John gaat een ander verhaal verspreiden: Richard komt nooit 
meer terug. Hij is gestorven voor de poorten van Jeruzalem. 
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Ik ben de rechtmatige koning van Engeland en Robin Hood 
een crimineel. Maar Robin Hood zegt iets anders: King 
Richard leeft en hij is onderweg naar huis. Hou nog even vol, 
want straks heerst Richard en leven we in een rechtvaardig 
land. Die wetten gaan we nu al invoeren. 
 

Voor je ligt een boek over Emerging Churches. Bij 
Emerging Churches gaat het om nieuwe expressies van kerk-
zijn in een post-christelijke en postmoderne tijd. In het 
verhaal van Asimov is “the foundation” het begin van een 
nieuw rijk, de Sagrada Familia is nog lang niet klaar en krijgt 
nieuwe architecten en ook King Richard is nog niet terug. Ook 
wij leven in een verhaal. Een verhaal van God die zijn 
Koninkrijk bouwt temidden van andere machten. Een 
koninkrijk dat nog lang niet “af” is en waarvan niemand 
precies weet hoe het er uit zal zien. Toch leven christenen 
volgens de contouren van het nieuwe rijk omdat er een mens 
is geweest die dit ook deed: Jezus Christus. 
 

Daarom een boek over een kerk die niet af is. Een kerk 
die “opkomt” in een tijd die onderhevig is aan sterke en 
snelle veranderingen. Een “Emerging” Church. Ik heb ervoor 
gekozen om aan te sluiten bij de beste inleiding op dit 
onderwerp, te weten: “Emerging Churches” van Eddie Gibbs 
en Ryan K. Bolger.  Het eerste hoofdstuk is een korte 
introductie van het onderwerp. Hoofdstuk twee is een 
samenvatting van en reflectie op het boek van Gibbs en 
Bolger. In paragraaf 2.1 tot en met 2.3 gaat het over eerste 
drie kenmerken van Emerging Churches. Vanaf paragraaf 2.4 
gaat het over de andere zes kenmerken welke  voortvloeien 
uit de eerste drie.  

Aan dit geheel voeg ik hoofdstuk drie toe met 
filosofische en theologische verdieping. Ik behandel daar de 
belangrijkste theologische visies binnen de Emerging Church 
beweging. Je bent dan ‘up-to-speed’ met de discussie over 
dit onderwerp.  

Dit boek kun je lezen in een aantal stappen: voor een 
korte kennismaking lees je hoofdstuk één; verdieping van de 
negen kenmerken lees je in hoofdstuk twee; de belangrijkste 
theologische claims en visie op de cultuur lees je in hoofdstuk 
drie. 
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Voorwoord door Nico-Dirk van Loo. 
 

In het christelijk woud van institutionele stammen 
ontworstelt zich een klein plantje aan de polder. Geen 
nieuwe boom of woudreus maar een eenvoudige 
bodembedekker die leeft en zich vermenigvuldigt dicht bij de 
Hollandse klei. 

 
Dit jonge plantje, de emerging church, is er al en zal 

nog verder groeien, maar ze is nog kwetsbaar en dynamisch. 
Johan droomt al jaren over dit kleine plantje en hij heeft het 
nu een goede dienst bewezen door er een flinke scheut water 
bij te gieten.  

 
Het boek is een typisch “Johan boek”, zijn karakter is 

herkenbaar op bijna iedere pagina: snel en schijnbaar 
chaotisch, theologisch en gepassioneerd maar bovenal 
uitdagend. Door hem is het boek geen gure novemberstorm 
die christelijke bomen ontwortelt maar een malse 
voorjaarsbui voor dorstige grond, hopend op fruitig groen. 

 
Het boek ligt nu voor u. Voordat de wortels het water 

kunnen opnemen moet het water de grond in zakken (dit 
geldt zowel voor de oude woudreuzen als de emerging 
church). De uitdaging ligt bij u beste lezer, u staat op 
Hollandse bodem, uw wortels staan in zand, veen, loss of in 
klei. Laat het verhaal van dit boek op smaak gebracht worden 
zodat het ook daadwerkelijk goed nieuws wordt voor uw 
eigen context. Dit betekent dat we samen voorzichtig 
zoeken; staand op een lange christelijke traditie en met een 
hoop voor de toekomst.  

 
Als we zo samen zoeken en voorzichtig op weg gaan,  

nemen we deel aan Gods magistrale verhaal van schepping, 
incarnatie en herschepping. 
 
Nico-Dirk van Loo 
www.emergingchurch.nl 
www.emergingnetwerk.nl 
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1. Korte kennismaking met “Emerging Church”. 
 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor nieuwe 
vormen van kerk-zijn. Gemeentestichting en gemeente- 
vernieuwing staan volop in de aandacht. Dit wordt ook gezien 
als noodzaak; Nederlandse kerken lopen nog steeds zeer snel 
leeg. Veelgestelde vragen zijn: Wat is er mis? Hoe kan het 
anders? Allerlei trends en hypes worden achterna gelopen om 
de sleutel tot verandering te vinden. Voor sommigen is 
Emerging Church gewoon de volgende hype. Zet wierook neer 
tussen de kaarsen, leg kussens op de vloer, wees interactief 
en wees vriendelijk tegen anders-denkenden en voilà: je hebt 
een Emerging Church. “Willow Creek met kaarsen”1 wordt 
wel eens gezegd. Anderen zien in Emerging Church de 
volgende bedreiging uit de VS. Maar nu niet alleen in vorm 
maar ook in inhoud: Emerging Churches zouden zo 
postmodern willen zijn dat ze de waarheid relativeren en er 
een mengelmoesje van stijlen en theologische ideeën op na 
houden.  

 
Een oppervlakkige kennismaking zou deze kwalificatie 

inderdaad ondersteunen. Enkele van de bovenstaande 
kenmerken berusten op waarheid. Emerging Churches zijn 
vaak creatief, spiritueel en interactief. Emerging Churches 
zijn bijna altijd nieuw gestichtte 
kerken en de hedendaagse 
aandacht voor gemeentestichting is 
positief voor de bezinning op de 
vraag: Wat voor soort kerken 
moeten we stichten? Ook de 
aandacht voor het postmodernisme 
is erg belangrijk voor Emergers: De 
betekenis van “Emerging” slaat 
terug op het “opkomen” van een 
kerk na de deconstructie door het postmodernisme. En het is 
een juiste constatering dat het om invloeden gaat uit de 
Angelsaksische wereld. Vooral via internetsites en weblogs is 

                                       
1  Dan Kimball, The Emerging Church, Zondervan, Grand 
Rapids, 2003. Kimball laat zien waarom Emerging Churches er 
anders uitzien en anders doen dan “seeker sensitive churches”. 
Waarom postmodernisme vraagt om hele andere kerken. Worship, 
preken, evangelisatie en christen-zijn in een postmoderne wereld. 

Emerging Church is 
een complete 
herbezinning op 
theologie, 
epistemologie en 
ecclesiologie in 
relatie tot de 
huidige cultuur.  
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de Emerging Church gedachte snel opgekomen. Zonder 
internet geen Emerging Church... het lijkt wel een hype.  
 

Emerging Church gaat echter veel dieper: inhoud van 
het geloof, de aard van de kennis en de vormgeving en 
structuur van de kerk staan ter discussie. En er wordt mee 
geëxperimenteerd! Er ontstaan allerlei initiatieven die onder 
de noemer Emerging Church kunnen vallen. Emerging Church-
mensen stellen in ieder geval veel vragen en gaan met elkaar 
en met anderen in gesprek: de “conversatie”. 

 
 Wat is Emerging Church? Is het de laatste en meest 
aanstootgevende hype uit de VS? Is het de laatste 
reddingsboei voor de kerk? Of is het de meest radicale 
bezinning op het christelijke geloof in deze verwarrende tijd? 
Laten we de cultuur en de theologie eens goed onder de loep 
nemen, vragen stellen en zien waar de conversatie ons zal 
brengen. 
 
Van Modernisme naar Postmodernisme. 

Nederland heeft in zeer korte tijd een diepgaande 
verandering meegemaakt. De maatschappij is 
geseculariseerd; er is een haast 
volmaakte scheiding tussen de 
seculiere wereld waarin de 
autonome mens het voor het 
zeggen heeft en de sacrale wereld 
van geloof en kerk.   De kerk is 
hierdoor niet meer relevant voor 
het alledaagse leven. En als de 
kerk niet meer relevant is dan kan 
een mens zich afvragen: waarom 
zou ik ‘s zondags nog voor de kerk mijn bed uitkomen? 
Secularisatie is het gevolg van het modernisme en het 
Verlichtingsdenken. Dit seculiere denken is niet zomaar 
filosofenvoer, maar de alledaagse realiteit van de westerse 
mens. Christenen zijn moderne, geseculariseerde mensen 
geworden tot op het bot. Toch zijn secularisatie en 
ontkerkelijking niet hetzelfde; secularisatie maakt religie 
irrelevant2 voor het publieke domein, maar het kan natuurlijk 
                                       
2  Gerard Dekker, Zodat de wereld verandert, over de 
toekomst van de kerk, Ten Have, Baarn, 2000. Dekker laat zien dat 

Er is een haast 
volmaakte scheiding 
tussen de seculiere 
wereld waarin de 
autonome mens het 
voor het zeggen heeft 
en de sacrale wereld 
van geloof en kerk. 
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dat mensen ondanks irrelevantie graag kerklid blijven. Toch 
zet de ontkerkelijking in Nederland fors door.  

 
Volgens Godsdienstsocioloog Gerard Dekker zijn we nog 

niet op de bodem van de ontkerkelijking: “In het recente 
verleden deden de gegevens over de feitelijke 
ontwikkelingen inderdaad wel eens vermoeden dat er een 
zekere stabiliteit in de godsdienstige situatie zou optreden, 
of dat er zelfs sprake zou zijn van ’een nieuwe religieuze 
golf’. Maar al spoedig bleek dit niet uit te komen. Vorig jaar 
moest het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dan ook 
constateren: „Een mogelijke trend naar grotere religiositeit 
onder de bevolking als geheel, waar de SCP-publicatie van 
2000 nog op speculeerde, heeft zich dus niet voortgezet.” 
Ook andere onderzoeken wijzen erop dat de ontkerkelijking 
zich nog steeds doorzet en dat het aantal mensen dat zich 
gelovig noemt afneemt.” 
 

Kerken hebben lang achter de feiten aangelopen. Het 
christendom heeft zich aan het modernisme aangepast. Door 
het evangelie en de kerk steeds meer aan te passen aan het 
modernisme dacht men relevant te blijven, maar het 
tegendeel bleek waar. Door voor te stellen dat het geloof 
eigenlijk heel rationeel is en door te stellen dat de 
natuurlijke beleving ten diepste goddelijk zou zijn, 
assimileerde het christendom met het modernisme.  

 
Dit had twee enorme nadelen. Ten eerste is het 

christelijke geloof niet modern, niet rationeel of 
aanvaardbaar, en de autonome, verlichte mens staat ten 
diepste vijandig tegenover het evangelie. Door het evangelie 
maar genoeg te verdunnen ontstaat er uiteindelijk een 
krachteloos christendom dat slaafs achter de grote machten 
van het modernisme aanloopt. Ten tweede is er een 
tegenbeweging genaamd ‘postmodernisme’. Dit 
postmodernisme heeft fundamentele kritiek op het 
modernisme met haar systemen, rationaliteit en 
beheersingsdrang. Dit postmodernisme breekt niet alleen het 
modernisme af, maar daarmee ook het moderne christendom. 

                                       
de kerk niet meer relevant is in onze samenleving (p. 58-72). Ook 
laat hij zien dat er verschillende terreinen zijn waar de kerk 
flexibel kan zijn als zij haar structuren wil veranderen (p.73-87). 
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Van christendom naar Post-Christendom.  

Het christendom is niet zomaar een godsdienst, maar 
een cultureel tijdperk waarin het christelijk geloof de 
maatschappij diepgaand beïnvloedde en duidelijk is af te 
bakenen in territorium (West-Europa) en een bepaald tijdperk 
(+/- 400-1700). Christendom was behalve een geloof ook een 
politiek-maatschappelijke realiteit. Dit christendom is echter 
nagenoeg verdwenen en verdrongen door achtereenvolgens 
het Modernisme als gevolg van de Verlichting en het 
Postmodernisme. Stuart Murray benoemt zeven punten 
waaruit blijkt dat het christendom zo goed als voorbij is: 

 
1. Van het centrum naar de marges. In de vierde eeuw 

kwam de kerk vanuit de marges naar het centrum, maar nu is 
het tegenovergesteld: van het centrum naar de marges van 
de maatschappij. Door modernisme en secularisatie is het 
christendom afgebroken. Door het postmodernisme staat het 
christelijk geloof onder zware kritiek. 

 
2. Van de meerderheid naar één van vele minderheden.  

In het christendomtijdperk waren christenen de absolute 
meerderheid. Er waren in het christendom bijna geen “niet-
christenen”. Daardoor was er totaal geen missionair 
bewustzijn. 
 

3. Van gearriveerde de mensen, naar pelgrims. We zijn 
niet meer geestelijk “thuis” in een christelijke cultuur, maar 
zijn ontheemd. We zijn bannelingen, zwervers, nomaden. Het 
christendom was “onze cultuur” met onze taal en instituten. 

 
4. Van privileges naar pluraliteit. Christenen verliezen 

privileges en andere partijen krijgen privileges. Vaak voelt 
het alsof andere gemeenschappen meer privileges krijgen, 
maar in werkelijkheid hebben christenen nog steeds meer 
privileges en groeit het naar elkaar toe. Toch willen veel 
christenen vasthouden aan zogenaamde rechten. 

 
5. Van controle naar getuigenis. In het christendom 

konden christenen via allerlei instituten controle uitoefenen 
op de maatschappij. Deze controle raakt men kwijt en men 
moet getuigenis afleggen van het verhaal dat hun leven 
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stuurt, zonder gebruik te maken van macht en controle. 
 
Murray stelt dat deze eerste vijf veranderingen plaats 

zullen vinden of we het willen of niet. We kunnen het niet 
tegenhouden. De laatste twee veranderingen houden een 
keuze in. Christenen en kerken kunnen veranderen maar 
hoeven dit niet. 

 
6. Van onderhoud naar missie. Wat doen we met de 

restanten van het christendom? Zijn we tevreden met de 
marginale en irrelevante positie en gaan we voor onderhoud 
van wat we nog hebben? Verdedigen we met alle macht de 
laatste bolwerken? Of proberen we de kerken nog een keer te 
reanimeren door er een nog moderner vernislaag overheen te 
gooien? Of kiezen we voor een radicaal andere benadering: 
vanuit een diepgaande theologische bezinning sluiten we ons 
aan bij Gods missie in deze wereld. De kerk ontstaat dan 
opnieuw, gedreven door haar missie met een diepgaande 
invloed en kritiek op de heersende cultuur: de Emerging 
Church, de kerk die opnieuw opkomt uit de brokstukken van 
de moderne en postmoderne cultuur. 

 
7. Van instituut naar beweging. Blijft de kerk een 

instituut dat wil bewaken en bewaren, gericht op onderhoud? 
Of wordt het een dynamische beweging met een nieuw 
hoopgevend verhaal? Een beweging waarin mensen zich het 
Koninkrijk van God3 opnieuw verbeelden. Een beweging die 
de cultuur wil transformeren. Een beweging die een 
gemeenschap vormt: de Emerging Church; een kerk in 
beweging.4 
 
Emerging Churches en theologie. 

Als mensen voor het eerst kennismaken met het begrip 
                                       
3  N.T. Wright, The Challange of Jesus, InterVarsity Press, 
Downers Grove, Illinois, 1999. De theologie van N.T. Wright is zeer 
toegankelijk op verschillende niveau’s. Dit boek is een uitwerking 
van Wrights beroemde lezingen voor InterVaristy Chistian 
Fellowship, januari 1999. Deze lezingen betekenen zijn 
internationale doorbraak en zijn te downloaden als mp3 op 
www.ntwrightpage.com. (eerste vier lezingen) 
4  Stuart Murray, Church after Christendom, Paternoster Press, 
Carlisle, 2004. From maintanance to mission (p. 136). From 
institution to movement (p. 139). 
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“Emerging Church” dan denkt men aan postmoderne kerken 
die iets tegen “de Waarheid” hebben en alles relativeren. Of 
ze denken aan kunstzinnige, creatieve clubjes die vooral met 
zelfexpressie bezig zijn. Of aan anti-institutionele groepen 
die een hekel hebben aan alles wat met kerk te maken heeft 
en alles “organisch” willen zien. Of ze denken aan spirituele 
christenen die met kaarsen en wierook, iconen en taizé-
liederen zoeken naar authentieke spiritualiteit.  

 
De meeste Nederlanders hebben nog nooit van 

“Emerging Church” gehoord en als ze er al van gehoord 
hebben zullen ze er waarschijnlijk niet één kennen. “Het zal 
wel de volgende hype zijn uit Amerika of Engeland.” Na 
evangelisatie-rally’s, gemeenteopbouw-methodes, Willow-
creek-seeker-services, Doelgerichte gemeente, Jeugdkerken 
en Alpha-cursus zijn we de hypes zat. Meestal gaat het bij 
deze hypes om plastische chirurgie, vormgeving, 
achterhoedegevechten en  over de vraag of er een piano en 
gitaar mag spelen en welke liederen we zingen. Alpha-
cursussen mogen aan de grens van de gemeente een plekje 
krijgen, maar de nieuwe bekeerlingen moeten zich aanpassen 
aan het peloton. Kerken blijven ondanks vele vernieuwingen 
in de basis hetzelfde: modern, aangepast en veilig. 

 
De Emerging Churches beginnen echter niet bij 

vormgeving of structuur maar bij de vraag: Wie was Jezus en 
wat was Zijn boodschap? Wat heeft 
Jezus gebracht en wat is dus de 
kerk? Veel mensen beantwoorden 
deze vraag met een cliché: “Jezus is 
Gods absolute waarheid in 
menselijke gedaante. Jezus kwam 
om voor mijn zonde te sterven. Ten 
diepste gaat het om dit evangelie: ik 
ben gered van mijn zonden en krijg het eeuwige leven.” De 
Emerging Churches nemen hier geen genoegen mee. Daarom 
lijkt het alsof Emerging Churches liberale theologie of een 
sociaal evangelie aanhangen. Het lijkt alsof het progressieve 
kerken zijn die zich alleen maar afzetten tegen de 
evangelisch-orthodoxe beweging. Emerging Churches maken 
inderdaad gebruik van inzichten van de moderne theologie, 
maar zijn niet eenvoudig in de liberale hoek neer te zetten. 

Wie was Jezus en 
wat was Zijn 
boodschap? Wat 
heeft Jezus 
gebracht en wat is 
dus de kerk? 
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Emerging Churches vinden zowel het evangelisch-orthodoxe 
als het modern-liberale kamp een uiting van modernisme (en 
soms pre-modernisme): een poging om een theologisch 
systeem intact te houden op rationele gronden. Zowel het 
fundamentalisme als het vrijzinnig-liberale kamp doen 
pogingen om een rationeel modernistisch schema vast te 
houden.  

 
Emerging Churches sluiten deels aan bij het post-

modernisme om kritiek te uiten op het modernisme en vooral 
op kerken en theologische schema’s die zich baseren op het 
modernisme. Samen met het postmodernisme willen 
Emerging Churches deconstrueren, verhalen vertellen, zich 
verwonderen en kritisch zijn op waarheden die zich baseren 
op macht. Emerging Churches zijn echter geen postmoderne 
kerken zonder een groot verhaal of zonder waarheid. Ze zijn 
geen groep die alles op een grote hoop gooit en alles als 
relatief ziet. Emerging Churches hebben ook kritiek op het 
postmodernisme. Maar ze begrijpen postmoderne mensen wel 
en  gaan mee in hun kritiek en hun vragen. Emerging 

Churches zijn kerken die een 
alternatief bieden op het 
modernisme. En dus zijn ze 
ook een alternatief op het 
postmodernisme. 

 
Als Emerging Churches 

zich niet baseren op 
modernisme en moderne 
kerkvormen en theologie, 
liberaal nog evangelisch-

orthodox en als ze zich niet baseren op postmoderne 
relativiteit, wat is dan hun basis?5 Emerging Churches baseren 
zich op theologische ontdekkingen die Jezus plaatsen in zijn 
eigen context: het judaïsme in de eerste eeuw. Emerging 

                                       
5  Brian McLaren, A Generous Orthodoxy, Why I Am a 
missional + evangelical + post/protestant + liberal/conservative + 
mystical/poetic + biblical + charismatic/contemplative + 
fundamentalist/calvinist + anabaptist/anglican + methodist + 
catholic + green + incarnational + depressed-yet-hopeful + 
emergent + unfinished CHRISTIAN, Zondervan, Grand Rapids, 
2004. 

Als Emerging Churches 
zich niet baseren op 
modernisme en moderne 
kerkvormen en theologie, 
liberaal nog evangelisch-
orthodox en als ze zich 
niet baseren op 
postmoderne relativiteit, 
wat is dan hun basis? 
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Churches maken gebruik van inzichten van de ‘Third Quest for 
the historical Jesus’ en ‘the New Perspective on Paul’. Deze 
theologische stromingen benadrukken de hoofdlijn in de 
bijbel, het grote verhaal6 van schepping naar herschepping. 
Ze vertellen het verhaal van God die Israël uitkiest om de 
problemen van de wereld op te lossen7. Ze vertellen het 
verhaal van de Messias8 die kwam om het Koninkrijk van God 
aan te kondigen. Emerging Churches leggen hun centrum bij 
Jezus die als Messias van Israël kwam om het Koninkrijk van 
God te brengen en een alternatieve mensheid om zichzelf te 
verzamelen. Dat is niet modern, niet postmodern, niet 
evangelisch-orthodox en niet liberaal. Het is een poging om 
op een authentieke manier om te gaan met de bijbel en de 
geschiedenis. 
 
Wat zijn Emerging Churches? 

Emerging Churches zijn kerken 
die zich identificeren met Jezus en 
met zijn boodschap van het 
Koninkrijk van God. Ze vinden hun 
basis in theologische bezinning9 en 
niet in culturele verandering of 
vormgeving. De culturele 
veranderingen en de vormgevingskwestie zijn op afstand 
tweede en derde kenmerk!  

Emerging Churches geloven dat het Koninkrijk van God 
dat Jezus heeft gebracht de ware agenda vormt voor de 
geschiedenis van deze wereld. Uiteindelijk zal de schepping 
                                       
6  Alister Mc Grath, Christelijke theologie. Een introductie, 
Kok, Kampen, 2005, p. 185-189. Narratieve theologie: De 
narratieve vorm is de meest voorkomende literaire vorm in de 
Schrift. Hierdoor wordt abstractie vermeden en benadrukt dat God 
een levende god is die de mens ontmoet in de geschiedenis. De 
narratieve vorm geeft de basis voor de manier waarop de mens 
God kent en is dus een epistemologie voor de theologie. Grote 
namen in de narratieve theologie zijn: Hans Frei, George Lindbeck 
en Ronald Thielmann. 
7  Graig Bartholomew, Michael Goheen, The Drama of 
Scripture, Finding our place in the biblical story, SPCK, Londen, 
2006, p. 1-6 The bible as a grand story. 
8  Scot McKnight, The Story of the Christ, Continuum Books, 
Londen, 2005.  
9  Zie de blog: jjterbeek.emergingchurches.nl over de vraag 
“Wat is de Emerging Church?”  

Emerging Churches 
zijn kerken die 
zich identificeren 
met Jezus en met 
zijn boodschap van 
het Koninkrijk van 
God.  
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opgaan in de herschepping als alle machten zijn verslagen en 
het onrecht niet meer bestaat. Daarom is dit Koninkrijk de 
basis voor deze wereld en de alternatieve mensheid en dus 
zal deze botsen met heersende culturen die hun plaats niet 
willen afstaan. Emerging Churches verstaan hun tijd als geen 
ander, maar hebben ook kritiek op de heersende culturen van 
modernisme en postmodernisme. 

 
Emerging Churches ontstaan daar waar het Koninkrijk 

van God en de alternatieve mensheid in aanraking komen met 
de heersende culturen en deze culturen gaan transformeren. 
De opkomende “Emerging” kerk is dus een cultuur-
transformerende kerk. 
 
Negen kenmerken van Emerging Churches. 

Eddie Gibbs en Ryan K. Bolger schreven in 2005 het 
spraakmakende boek “Emerging Churches, creating christian 
communities in postmodern cultures.”10 Dit is vooral een 
beschrijvend boek waarin negen kenmerken worden genoemd 
die zeer typerend zijn voor Emerging Churches. Gibbs en 
Bolger hebben meer dan 50 Emerging Churches in de VS en 
Groot-Brittannië onderzocht.   

 
Eigenschap één tot drie vormen de basis van Emerging 

Churches. Identificatie met Jezus (kenmerk 1), is de 
theologisch grondslag waaruit de confrontatie met de 
heersende cultuur wordt aangegaan (kenmerk 2) en resulteert 
in een ecclesiologie van een gemeenschap (kenmerk 3). De 
overige zes kenmerken vloeien voort uit de eerste drie. Dit 
zijn de negen kenmerken van Emerging Churches volgens 
Gibbs en Bolger: 
 
1 - Identificatie met Jezus (geloof) 

Het goede nieuws dat Jezus bracht was: “Het koninkrijk 
                                       
10  Eddie Gibbs, Ryan K. Bolger, Emerging Churches, creating 
christian communities in postmodern cultures, Baker Adademic, 
Grand Rapids, 2005. Enkele onderzochte Emerging Churches: 
Grace/Londen, Vaux/Londen, The Ooze (website), Tribal 
Generation/Sheffield, Sanctus1/Manchester, Headspace/Londen, 
Vintage Faith Church/Santa Cruz, Cedar Ridge Community 
Church/Cedar Ridge, Solomon’s Porch/Minneapolis, 
ReIMAGINE!/San fransisco, Church of the Apostles/Seattle, 
Quest/Novato, etc. 
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van God is nabij gekomen”. God wordt eindelijk koning over 
de hele wereld zoals de oude profeten voorzegd hadden. 
Jezus kondigt dit koninkrijk niet alleen aan, maar hij gelooft 
dat de geschiedenis van God met Israël op een climax is 
uitgelopen en dat hij zelf de rol van Messias op zich zal 
nemen. Jezus “inaugureert” het koninkrijk van God, maar 
wel op een bijzondere manier: door te dienen, te lijden en 
uiteindelijk zelfs te sterven. Hij regeert door de minste te 
zijn. Jezus’ opstanding betekent het begin van de nieuwe 
schepping.  

 
Wij mogen ons met Jezus identificeren omdat hij de 

Messias is die het koninkrijk van God heeft gebracht. Door 
zijn sterven en opstanding is het gekomen. Maar ook de stijl 
(dienen) is gegeven in de bediening van Jezus. De mens mag 
nu in Jezus’ stijl participeren in het verlossende werk van 
God om deze wereld te herscheppen. 
 
2 - Transformeren van seculiere ruimte (cultuur) 

God wil koning zijn over heel de schepping en Hij is 
bezig deze wereld te transformeren. Daartoe gebruikt Hij zijn 
volk, de alternatieve mensheid rondom Jezus, de Messias, die 
het ware, transformerende verhaal kent: Jezus volgen, een 
alternatieve mensheid vormen en participeren in het verhaal 
van God: de transformatie van de wereld. 

 
Het grote concurrerende verhaal is dat van de 

Verlichting en het daaruit voortvloeiende modernisme: deze 
brengt radicale scheiding tussen kerk en staat, sacraal en 
seculier, geest en lichaam, transcendent en immanent, 
mening en feit, bovennatuur en natuur etc. De Emerging 
Churches willen deze dualismen vernietigen en de wereld 
sacraliseren in plaats van laten seculariseren.  
 
3 - Leven als gemeenschap (kerk) 

Gods Geest maakt de volgelingen van Jezus tot 
apostelen van zijn koninkrijk. Ze beginnen een nieuwe 
mensheid, de kerk. De gemeenschap mag Jezus als Heer 
verkondigen en daarmee het ware verhaal van God en Jezus 
verspreiden en voorleven. Daarmee transformeren zij de 
werkelijkheid door haar te sacraliseren. De gemeenschap 
leeft als familie voordat het een organisatie is. Ze leven als 
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netwerken, kleine eenheden die flexibel manoeuvreren in 
deze vloeibare maatschappij. 
 
4 - Verwelkomen van de ander 

De gemeenschappen luisteren naar anderen. Ze 
verwelkomen de ander en hebben wederzijds respect. Dit 
kunnen ze doen omdat ze vertrouwen hebben in het 
koninkrijk van God en de identificatie met Jezus. Jezus was 
niet bang om de ander in te sluiten. Emerging Churches staan 
open voor afwijkende meningen en ander gedrag. Toch 
verkondigen ze een duidelijk verhaal, maar dit verhaal sluit 
mensen in en niet uit. 
 
5 - Dienen vanuit vrijgevigheid 

Emerging Churches willen participeren in Gods Missie: 
de komst van het Koninkrijk en de transformatie van de 
gevallen schepping. Daarom staat dienen vanuit vrijgevigheid 
centraal binnen de gemeenschap. Ze zien dit niet als een 
programma van de kerk maar als wezenskenmerk. 
 
6 - Deelnemen als producenten11 

Emerging Churches mogen participeren in het grote plan 
van God om deze wereld te verlossen. Maar om dit in de 
praktijk te brengen is er een totale verandering nodig van 
mindset van iedere deelnemer: van consument naar 
deelnemende producent. Deelnemen als producent moet een 
basis-DNA zijn voor elke Emerging Church op alle niveaus. Dus 
ook voor gasten, jongeren en kinderen. 
 
7 - Creatief zijn als creaties 

Emerging Churches hebben hoop op de komende nieuwe 
schepping die ze creatief willen voorstellen. Omdat ze 
geloven dat ze als creatie van God zelf ook creatief zijn, 
gebruiken ze instrumenten en bronnen uit Gods schepping om 
de wereld te herscheppen en door verbeelding hoop te geven. 
 
8 - Leiden als een lichaam 

Leiderschap is belangrijk om richting te bepalen en 

                                       
11 Gibbs & Bolger gebruiken het woord “producent” zeer 
consequent. Zelf zou ik eerder kiezen voor “participant” omdat het 
woord “producent” een lading kan hebben van “ik moet altijd iets 
doen” of “ik mag niet ontvangen”. 
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moed om initiatieven te nemen. Zeker als deze initiatieven 
genomen worden zonder positie van macht. Controle is 
onmogelijk maar vertrouwen is wenselijk. De leidinggevenden 
zullen willen beïnvloeden, maar nog meer willen faciliteren, 
ruimte scheppen en anderen naar voren schuiven. 
Leiderschap staat volledig in dienst van het grotere verhaal, 
de weg van schepping naar herschepping, de weg van 
Christus. 
 
9 - Samenvoegen van oude en moderne spiritualiteit 

Emerging Churches putten uit vele verschillende 
bronnen uit de christelijk traditie. En dit doen ze op een 
holistische manier waarbij alle zintuigen en zowel geest als 
lichaam een plaats krijgen. Maar ook moderne techniek staat 
ter beschikking zolang alles 
functioneel en sustainable 
blijft. Uiteindelijk is de 
ultieme spiritualiteit: laat 
Uw koninkrijk komen op 
aarde, zoals in de hemel. 
 
Conclusie 
 Emerging Churches zijn “kerken die opkomen” door de 
veranderenden cultuur, maar zich baseren op nieuwe 
theologische ontwikkelingen. De vormgeving en structuur van 
Emerging Churches zijn het gevolg van een volledig 
herbezinning op het fenomeen “kerk” met als doel het 
transformeren van de cultuur. 

Uiteindelijk is de ultieme 
spiritualiteit: laat Uw 
koninkrijk komen op 
aarde, zoals in de hemel. 
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2. De negen kenmerken van Emerging Churches.  
 

De negen kenmerken uit het boek van Gibbs & Bolger 
zal ik hier kort samenvatten. Daarnaast geef ik een 
theologische verklaring hoe Emerging Churches tot deze 
kenmerken zijn gekomen. Gibbs en Bolger gaan veel dieper in 
op de kenmerken maar laten de theologische achtergrond 
grotendeels links liggen. 
 
2.1 Identificatie met Jezus 
 

In de Emerging Church wil men zich identificeren met 
de leer en het leven van Jezus Christus. Zijn boodschap was 
de aankondiging en de inauguratie van Gods Koningschap over 
deze aarde. Het lang verwachtte koninkrijk, voorzegd door de 
Hebreeuwse profeten, werd gegrondvest door de komst van 
Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Het is dit 
Koninkrijk dat Emerging Church-leidinggevenden inspireert 
wanneer zij de beloften ervan willen realiseren in hun 
gemeenschappen, om er 
naar te streven dienaren 
van dit koninkrijk te zijn. 
Ze willen zich Gods 
toekomstige koninkrijk in 
het heden voorstellen en 
creatief verbeelden en 
uitleven. Emerging 
Churches kijken aan de ene 
kant terug naar Jezus 
Christus die het koninkrijk van God heeft doen komen in 
Israël en zij hopen vooruit te kunnen wijzen naar dit 
koninkrijk door hun gemeenschappen te midden van een post-
christelijke en post-moderne maatschappij. 
 
Wat is het evangelie? 

Een groot verschil tussen EC (Emerging Church) en de 
evangelische-orthodoxe beweging is dat men radicaal anders 
denkt over de vraag: “Wat is het evangelie?”. De oude 
opvatting was: “Jezus is voor mijn zonden gestorven en 
daarom heb ik deel aan het eeuwige leven”. Nadelen hiervan 
is dat het zeer individualistisch is, neigt naar bevindelijkheid 
en emo-cultuur, zich exclusief opstelt door buitenstaanders 

Een groot verschil tussen 
EC (Emerging Church) en 
de evangelische-
orthodoxe beweging is 
dat men radicaal anders 
denkt over de vraag: 
“Wat is het evangelie?”.  
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buiten te houden, tenzij ze zich bekeren tot “het evangelie”: 
Jezus als dogma of als een tovenaar. 

 
EC geeft een ander antwoord op de vraag: “Wat is het 

evangelie?” Jezus zegt zelf: “het koninkrijk van God is 
gekomen, bekeer je en volg mij!” Jezus is hier de climax van 
een lang verhaal waarin God de hele wereld wil redden en 
een missie heeft: de zogenaamde “Missio Deï”. Gods missie is 
al bekend bij Abraham, Mozes, David en de profeten. God wil 
de wereld redden van het kwaad door Israël uit te kiezen. 
Israël zelf wordt verlost uit slavernij en naar het beloofde 
land gebracht, zoals beloofd was aan Abraham.12 

 
In dit verhaal speelt Jezus als Messias van Israël de 

hoofdrol. Hij vestigt Gods Koninkrijk en doet dat als dienaar 
die uiteindelijk zelfs sterft. Jezus, de gekruisigde Messias. In 
Jezus’ opstanding begint de nieuwe schepping. Jezus roept 
ons op om deel te nemen aan Gods missie en acteur te 
worden in het verhaal. Daartoe mogen we Jezus volgen, doen 
zoals Hij deed en daartoe geeft Hij zijn levendmakende 
Geest, zodat we de nieuwe schepping helpen creëren. 

 
Omdat Jezus gekomen is, participeren we in de “Missio 

Deï” en dit doen we door ons te identificeren met Jezus, door 
te worden zoals Hij, de beelddrager van God. De komst van 
Jezus en zijn unieke werk als Messias en de navolging van 
Jezus en de participatie in de transformatie van deze wereld 
zijn de twee pijlers van de Emerging Church. Alle andere 
kenmerken zijn van deze punten afgeleid. 

 
Verlossing van de mensheid door Christus staat nog 

steeds centraal. Het gaat in de bijbel om het heil voor heel 
Israël en daarmee voor de hele mensheid en schepping. In 
Christus verzoent God de wereld en niet slechts het individu. 
Individuele verlossing is het gevolg van het grote 
verlossingswerk van Christus. Het is niet het centrum. 
 
Vernieuwing  van inhoud: het evangelie van het Koninkrijk. 

                                       
12  Vergelijk: Walter Brueggemann, Biblical perspectives on 
Evangelism, Living in a Three-Storied Universe, Abingdon Press, 
Nashville, 1993. Brueggemann laat zien hoe de “narrative” uit de 
bijbel het echte levensveranderende verhaal is voor de mensheid. 
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Emerging Churches zijn van mening dat de inhoud van 
het christelijke geloof aan revisie toe is. In tegenstelling tot 
wat veel mensen verwachten van de EC gaat het niet in 
eerste instantie om de vorm (“Emerging Church is toch een 
soort kleine creatieve Willow Creek maar dan met kaarsen en 
wierook?”)  maar om de inhoud. 

 
Emerging Churches maken gebruik van inzichten van de 

moderne theologie en combineren dit met hun eigen 
geloofsovertuigingen om dit vervolgens handen en voeten te 
geven. Er zijn andere vernieuwende theologische bewegingen 
die niet verder komen dan de studeerkamer of de traditionele 
kerkdienst. Emerging Churches zijn gemeentestichters die de 
vernieuwende inzichten toepassen in een pionierssituatie en 
zo weer tot nieuwe inzichten komen. En de Emerging Church 
is mede tot stand gekomen door razendsnelle uitwisseling van 
theologische inzichten en praktijkervaring via internet. 
Vooral op weblogs converseren pioniers met elkaar. 

 
Emerging Churches leunen zwaar op de inzichten van 

Lesslie Newbigin, Dietrich Bonhoeffer, Olivier O’Donovan, 
Stanley Hauerwas, Walter Brueggemann, Scot McKnight, 
Miroslav Volf, Ed Sanders, James Dunn, Stanley Grenz, James 
Smith, John Milbank, Rob Bell, Brian McLaren, Stuart Murray 
en last but not least N.T. Wright. 

 
Deze N.T. (Tom) Wright wordt door Gibbs en Bolger vele 

malen aangehaald als zeer gezaghebbend in de EC wereld. 
N.T. Wright is een Anglicaans bisschop in Durham (GB) en een 
van de meest invloedrijke Nieuw Testamentici van dit 
moment. Wright is mede-grondlegger van “The third quest for 
the historical Jesus” en “the New Perspective on Paul”. 
Wright weet als geen ander academische vondsten om te 
zetten in taal die iedereen kan volgen13, hij schrijft sneller 
dan wij kunnen lezen en is een van de meest gevraagde 
sprekers in de Angelsaksische wereld. Wright spreekt ook 
regelmatig op EC conferenties en is daarmee de theologische 
“paus” van de EC. In deel III zal ik uitgebreid ingaan op de 
theologie van Wright. In een “nutshell” komt het hier op 
neer: 
                                       
13  Denk hierbij vooral aan Wright’s “For Everyone” serie. 
Internationaal gezien als het beste bijbelcommentaar voor leken. 
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Wereldbeeld 

Mensen leven binnen een “controling story”, een 
wereldbeeld waardoor wij de werkelijkheid begrijpen, hoop 
hebben, verhalen vertellen, symbolen gebruiken en actie 
uitvoeren. Wright plaatst Jezus weer terug in het joodse 
verhaal van de eerste eeuw. 

 
De Joden geloofden in de Schepper God die deze wereld 

heeft gemaakt. En ondanks de rebellie van de mens tegen 
God en de chaos en onrecht in 
deze wereld is er de hoop dat 
God deze wereld recht zal 
zetten. Wright zegt: “God is 
putting the world to rights”. De 
Schepper God zal ook de 
herschepper zijn. Deze aarde zal 
niet in rook opgaan en mensen 
zullen geen eeuwig ziele-bestaan 
hebben, maar God zal deze 
wereld verlossen14 en het kwaad 
rechtzetten. 
 
Verkiezing Israël 

God zette deze wereld recht door de verkiezing van het 
volk Israël, door het verbond met Abraham en later met 

Mozes. Israël is Gods 
instrument om Gods licht 
te laten schijnen in een 
donkere wereld. De Joden 
geloven dan ook dat God 
niet ver weg is, als een 
abstract wezen, zoals 
sommige Grieken, de 

deïsten dat zagen. Ook is God niet verweven met zijn 
schepping, zoals pantheïsten dat zagen. Nee, God is present 
te midden van zijn volk, als een brandende braambos, als een 
wolkkolom, als de sjechina in de tabernakel en later de 
tempel. De tempel is dan ook het allerheiligste stukje 
beloofde land waarin de hemel, de plek van Gods troon, zijn 
woning, letterlijk de aarde raakt.  
                                       
14  2 Petr. 3:10,13 

Deze aarde zal niet 
in rook opgaan en 
mensen zullen geen 
eeuwig ziele-
bestaan hebben, 
maar God zal deze 
wereld verlossen en 
het kwaad 
rechtzetten. 

De tempel is dan ook het 
allerheiligste stukje 
beloofde land waarin de 
hemel, de plek van Gods 
troon, zijn woning, 
letterlijk de aarde raakt. 
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Ballingschap 

Maar ondanks Gods verbondsnabijheid is het volk Israël 
menselijk en de wet maakt het probleem alleen maar 
duidelijker. Ook Israël kan niet leven in Gods nabijheid. Het 
volk moet weer weg uit het beloofde land, in ballingschap. 
Deze ballingschap, het weggaan uit het land, is de meest 
formatieve tijd van de Hebreeuwse bijbel. Daarom staan 
bijna alle verhalen in het teken van ballingschap (weg uit het 
land) en terugkeer naar het land. Adam moest weg uit de 
tuin, Kaïn moest vluchten, de volken werden verstrooid na de 
torenbouw van Babel. Dan mag Abraham weer terug naar het 
beloofde land. Maar ook hij en zijn familie moeten weg uit 
het land, komen weer terug en gaan uiteindelijk in slavernij 
in Egypte. God verlost het volk door Mozes en leidt hen naar 
het beloofde land. Na honderden jaren moet het volk in 
ballingschap naar Babylonië. 

 
In deze ballingschap zingt men de psalmen en hunkert 

men naar terugkeer en herstel. De profeten spreken in 
beeldende taal van herstel, genezing van het verwonde volk 
en de vernietigde aarde. Er komt een hoop dat God ooit weer 
koning zal zijn over heel de aarde. Dat God niet alleen het 
volk zal terugbrengen in het land, maar dat zijn heerlijkheid 
de hele aarde zal bedekken, alle volken hem zullen erkennen 
als koning en hij al het onrecht zal wegdoen. Dan zal er zelfs 
sprake zijn van een nieuwe schepping, genezing en 
opstanding uit de dood. 
 
Messias 

Er ontstaat een hoop dat God zal ingrijpen door middel 
van een gezalfde koning, de Messias, die de vijanden zal 
verslaan, de tempeldienst zal herstellen en de vergeving van 
zonden zal bewerkstelligen. De komst van deze Messias 
betekent het einde van de ballingschap. Deze hoop was nog 
geen werkelijkheid geworden, ondanks de fysieke terugkeer 
en de herbouw van Jeruzalem en de tempel. De Joden in de 
tijd van Jezus geloofden dat het verhaal nog geen einde had, 
dat de ballingschap nog niet voorbij was en dat de Messias 
nog moest komen. 

 
Wright plaatst Jezus van Nazareth in dit grotere verhaal 
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van Israël. Jezus is de climax van het verbond, de focus van 
Gods bemoeienis met Israël en dus ook met de wereld. 

 
Jezus is in eerste instantie een profeet die het oordeel 

aankondigt over het nationalistische Israël. Dit doet hij door 
vele gelijkenissen uit te spreken waarin Israël voorkomt als 
wijngaard of vijgenboom. Hij veroordeelt de Tempel-elite die 
onder één hoedje speelt met Rome. Jezus zelf is een anti-
Tempel beweging. In Hem is nu vergeving en genezing te 
ontvangen. Jezus veroordeelt ook de Farizeeën met hun 
ultra-nationalistische Thora-interpretatie. Jezus geeft aan 
dat de Sabbat, de voedsel- en reinigingsvoorschriften een 
nieuwe betekenis krijgen nu de Messias er zelf is. Het verhaal 
krijgt een nieuwe wending en de wet een nieuwe dimensie. 
En Jezus veroordeelt de Zeloten, de vrijheidsstrijders en 
wijst op een heel nieuwe weg: dienen en lijden. Jezus wil 
zijn volk niet alleen veroordelen, maar dat oordeel ook zelf 
dragen door te dienen en te lijden, tot de dood er op volgt. 

 
Jezus is niet alleen de rechtvaardige koning, maar 

tevens de lijdende knecht van de 
Heer. En deze nieuwe weg leidt de 
Messias van Israël naar het kruis, 
waar Hij het oordeel draagt, zoals 
een hen haar kuikens beschermt 
maar daarbij zelf het leven laat. 
Jezus sterft als het ultieme lam van 
God dat de zonden van Israël en dus 
van de wereld draagt! 

 
Als het verhaal hier zou eindigen dan is het behoorlijk 

hopeloos. De volgelingen verwachten wel een “opstandig der 
doden”, maar dan wel aan het “eind der tijden”. Nu is hun 
Messias dood en dus was hij geen Messias. De Emmaüsgangers 
zeggen dan ook: “Wij hoopten dat hij de Messias zou zijn, 
degene die ons zou verlossen...” 
 
Nieuwe schepping 

De opstanding van Jezus uit de dood is dan ook even 
verrassend als verwarrend voor de jonge kerk. Zijn lichaam is 
aan te raken, maar Hij kan verschijnen op een plaats waar de 
deuren gesloten zijn. Hij is geen spook of een fata morgana, 

Jezus sterft als 
het ultieme lam 
van God dat de 
zonden van Israël 
en dus van de 
wereld draagt! 



 29 

laat staan een wensgedachte van de volgelingen. Zijn lichaam 
voldoet aan de epistemologie van de nieuwe schepping.  

 
Jezus gaat na de hemelvaart zitten aan de rechterhand 

van God en Hij regeert over deze aarde. Deze regering doet 
Hij door middel van zijn vernieuwde mensheid die Hij heeft 
geroepen. Deze mensen zijn vergeven van hun zonden door 
de straf die Jezus op zich nam. Dit betekent voor hen het 
einde van de ballingschap en het begin van de nieuwe 
mensheid onder koning Jezus. Hun loyaliteit ligt dan bij Jezus 
als hun Heer en bij het komende koninkrijk. Daartoe worden 
zij uitgezonden met de boodschap: “zoals de Vader mij heeft 
gezonden, zo zend ik ook jullie.” De stijl van Jezus wordt de 
stijl van de gezondenen, de apostelen. De kerk is de nieuwe 
mensheid die Gods regering in Jezus de Heer gaat 
verkondigen over deze aarde. Dit contra-koninkrijk levert 
kritiek op de bestaande koninkrijken. Ze kondigt het oordeel 
aan, maar laat zien dat er een uitweg is: Jezus is de 
gekruisigde Messias. En na dit oordeel en de uitweg laat men 
in één adem zien wat de stijl van de verloste mensheid is: 
liefhebben en dienen, een nieuwe eenheid; Gods huisgezin. 

 
Deze verkondiging door het instrument kerk is een 

tijdelijke realiteit. Ze heeft de taak kritiek en oordeel aan te 
kondigen door een radicaal andere levensstijl van geven en 
dienen. Dit doet ze omdat ze hoop heeft op de nieuwe 
schepping. Door het lijden en sterven van haar Heer Jezus 
Christus kwam er de opstanding, de nieuwe schepping. Dit 
patroon van kruisdragen en opstanding is het bijbelse refrein 
van slavernij en exodus, van ballingschap en terugkeer, van 
vloek en zegen, vanuit de tuin naar de nieuwe tuin, van de 
verloren zoon naar de thuisgekomen zoon, van de dood naar 
het leven.  
 
Transformatie 

De mensheid 
heeft door Jezus’ 
opstanding hoop op 
een nieuwe schepping. 
De bijbel geeft geen 
blauwdruk voor dit 
toekomstbeeld, maar 

God doet zijn schepping niet 
weg, maar transformeert haar 
tot nieuwe schepping. De kerk 
is instrument voor deze 
transformatie in navolging van 
haar Heer, Jezus Christus.  
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geeft wel de “geest” waarin dit werk gebouwd mag worden. 
De kerk mag bouwen aan Gods koninkrijk binnen deze wereld. 
Ze mag verbeelden en bouwen, creatief zijn en heiligen. 
Deze wereld zal overgaan in de nieuwe wereld en “gevonden 
worden”. Er is dus continuïteit alsmede discontinuïteit bij de 
jongste dag. God doet zijn schepping niet weg, maar 
transformeert haar tot nieuwe schepping. De kerk is 
instrument voor deze transformatie in navolging van haar 
Heer, Jezus Christus. Jezus is dus gekomen om “in Hem” alles 
te verlossen, niet alleen de zielen van mensen. Emerging 
Churches geloven dus wel degelijk in de verlossing van het 
individu door Jezus, maar meer dan dat. Jezus is Verlosser en 
Heer van de hele wereld.15 
 
Jezus als model: dienen en lijden. 

Waarin is Jezus een model en voorbeeld voor de kerk? 
Het mag duidelijk zijn dat Jezus bediening volstrekt uniek en 
onnavolgbaar is. Hij is de climax van het verbond, de lang 
verwachtte Messias. Zijn leven, leer, lijden en sterven zijn 
het centrum van Gods handelen in de wereldgeschiedenis. 
Het Koninkrijk van God is aangebroken in en door het werk 
van Jezus Christus. Dat kunnen en hoeven wij niet na te 
doen. Vele tekenen en woorden van Jezus waren specifiek 
voor Israël op dat moment. Jezus 
sprak als profeet het oordeel uit over 
het volk, maar was tevens de door 
god gegeven uitkomst om het volk te 
redden van het komende oordeel. 
Deze daden zijn de inauguratie en fundering van Gods 
koninkrijk en daarmee niet bedoeld als voorbeeld. Maar wat 
bedoelen Emerging Churches dan met identificatie met Jezus? 

 
Jezus koos voor de weg van dienstbaarheid. Hij koos 

ervoor om mensen in te sluiten die uitgesloten waren. Hij 
vergaf zondaars en genas hen, zelf al betekende dit een 
overtreding van het oude gebod. Hij verwelkomde de 
vreemdeling en at met de uitgestotene. Door zijn vergeving 
en dienstbaarheid kondigde Hij het einde van de ballingschap 
aan. De nieuwe mensheid rondom Hem had een nieuwe 
loyaliteit: Jezus volgen als Messias. Daardoor vielen de 
verschillen, die onoverkomelijk leken te zijn, weg. Jezus bidt 
                                       
15  vgl. Jes45:23, Hand 17:7, Rom 14:11, Fil 2:10,11, 1Kor 8:6 

Jezus koos voor 
de weg van 
dienstbaarheid.  
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om eenheid die zo radicaal anders is in deze wereld, dat 
iedereen zal zien dat God Hem heeft gezonden. 

 
Jezus’ voorbeeld van dienstbaarheid en lijden krijgt navolging 
in de eerste gemeente. Arm en rijk zorgen voor elkaar, slaaf 
en vrij, man en vrouw, verschillende rassen en zelfs 
voormalige vijanden nemen deel aan dezelfde maaltijd.  
 

Voor Emerging Churches 
representeert Jezus’ leven, dood en 
opstanding een unieke gebeurtenis, 
het brandpunt van Gods bemoeienis 
met deze wereld. Maar aan de 
andere kant wil de EC Jezus’ 
voorbeeld volgen in gehoorzaamheid 
aan de roeping die van Hem uitgaat. 
Omdat de Vader Jezus heeft 
gezonden zendt Hij ook ons en zoals 
de Vader Jezus heeft gezonden zendt Hij ook ons. 
 
Paulus als model: Jezus is Heer en niet Caesar. 

De volgeling van Jezus verkondigen Jezus in eerste 
instantie als Messias van Israël. In deze verwarrende tijd is 
het duidelijk dat God een nieuwe weg heeft bereid in Jezus, 
de Messias en dat tegelijk het oordeel komt over het volk, de 
tempel en het land. Als het nationalistische Jodendom 
doorgaat met haar agenda tegen Rome om haar eigen macht 
te vestigen zal zij zeker ten onder gaan. De eerste christenen 
blijven daarom de verhalen en de gelijkenissen van Jezus 
vertellen waarin dit oordeel wordt aangezegd. Niet het 
zwaard, maar de Geest zal levend maken. Niet de strijd of de 
nationalistische interpretatie van de Thora zal Israël redden, 
maar haar Messias, Jezus, heeft haar gered in zijn kruisdood 
en opstanding. Daarom moeten de Joden zich bekeren van 
hun eigen koninkrijksagenda en de koninkrijksagenda van 
Jezus volgen. 

 
Paulus vervolgde (als Saulus) de jonge gemeente omdat 

hij leeft volgens zijn eigen koninkrijksagenda. Hij was een 
streng Farizeeër die hoopte dat Gods koninkrijk zou 
aanbreken door strenge naleving van de “werken der wet”: 
besnijdenis, tempeldienst, reinigingsvoorschriften en Sabbat. 

Omdat de Vader 
Jezus heeft 
gezonden zendt 
Hij ook ons en 
zoals de Vader 
Jezus heeft 
gezonden zendt 
Hij ook ons. 
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Deze moesten Israël afzonderen van de heidense volken 
rondom. 

 
Toch was er onder het oude verbond de hoop dat alle 

volken zouden komen om de God van Israël te dienen. Als 
Paulus op weg naar Damascus een ontmoeting heeft met de 
levende Jezus, dan concludeert hij dat God Hem heeft 
gerechtvaardigd, dat Hij dus de Messias van Israël is en dus de 
Heer van de wereld. Hij weet dat de heidenen dan ook de 
God van Israël mogen aanbidden. Dit komt overeen met zijn 
ervaringen als heidenen zich massaal bekeren tot Jezus en de 
heilige Geest ontvangen. 

 
De brieven van Paulus zijn vooral bedoeld om te laten 

zien dat er ook een nieuwe eenheid is tussen Joden en 
heidenen “in Christus”. De vijandschap is verdwenen, de 
nieuwe mensheid is een eenheid. De ware vijand is Satan en 
zijn agenda. De antichrist zijn de monsters van de 
wereldheersers. Jezus gaat daar tegen in door te dienen. De 
nieuwe bekeerlingen van Paulus zijn daarom volgelingen van 
Jezus en dus een contra-keizerrijk beweging. De kritiek van 
de jonge kerk richt zich dan niet alleen tegen de agenda van 
Jeruzalem, maar ook tegen die van Rome. Jezus is Heer, die 
regeert door zijn alternatieve mensheid, die hem volgt naar 
zijn model. 
 
Emerging Churches naar model van Jezus: dienen.  

Vanuit het gegeven dat Jezus is gekomen om te dienen 
en zijn leven te geven leiden Emerging Churches hun 
“huisstijl” af. Ook volgelingen van Jezus mogen dienen en 
hun leven geven. De stijl van een christen kent zijn basis in 
de identificatie met Jezus.  

 
Deze huisstijl geeft een 

opzet voor een heel nieuwe 
structurering van de kerk. De 
kerk is “mission-shaped”; 
vormgegeven door de missie 
van God in Israël en Jezus. Deze 
missie is om de wereld te 
verzoenen met God en het 
kwaad recht te zetten. Dit doet 

De “kom naar ons” 
kerken stellen Jezus 
voor als een redelijk 
alternatief. Wij 
hebben de waarheid, 
jullie niet. 
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God uiteindelijk door te dienen en te geven. De kerk is dan 
ook een dienende en zichzelf gevende kerk. 

 
Dit staat in schril contrast tot vele “kom naar ons” 

kerken.  De “kom naar ons” kerken stellen Jezus voor als een 
redelijk alternatief. Wij hebben de waarheid, jullie niet. En 
als jullie deze waarheid bij ons leren kennen dan zul je 
eeuwig leven (en soms zelfs ontsnappen naar de hemel). 

 
De Emerging Churches willen deze wereld 

transformeren. Ze willen er juist niet uit ontsnappen. De 
nieuwe mensheid moet zichzelf geven door te dienen en te 
lijden en zo “aantrekkelijk” te zijn om een nieuwe mensheid 
te vormen, te midden van de oude mensheid. Daarom 
bestaan er voorlopig twee realiteiten naast elkaar: de oude 
en nieuwe schepping, de oude en nieuwe mensheid. De 
nieuwe schepping zal nooit “af” zijn. We zullen geen 
volmaakte wereld overdragen bij Jezus’ wederkomst. Het 
bekende “reeds en nog niet” blijft gewoon staan. Maar de 
tekenen van het komende koninkrijk zijn wel reeds aanwezig 
en de transformatie heeft al plaats. En daar mag de nieuwe 
mensheid in participeren. 
 
Emerging Churches naar model van Paulus: confronteren. 

Dat wil niet zeggen dat Emerging Churches zich volledig 
aanpassen aan de cultuur die zij willen transformeren. Juist 
omdat zij willen transformeren hebben zij (met Jezus en 
Paulus) ook kritiek op andere verlossingsagenda’s en andere 
koninkrijkagenda’s dan die van Jezus. Een EC-er kan heel ver 
meegaan met een Boeddhist als het gaat om spiritualiteit of 
vreedzaamheid, maar zal de Boeddhist confronteren met het 
verhaal van schepping en herschepping en van de centrale 
positie van Jezus als lijdende Messias in dit verhaal. Een EC-
er kan heel ver meegaan in de 
politiek, maar uiteindelijk kritiek 
hebben op geweld om bepaalde 
machtsposities te handhaven. De 
vrede en veiligheid van Caesar is 
een andere dan die van Christus. 
Een EC-er kan heel ver meegaan 
met de cultuur in het westen, met 
techniek en economie, maar zal kritiek hebben op een 

Messias en Heer 
zijn allereerst 
politieke en 
daarna pas 
religieuze 
termen.  
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hedonistische consumptiecultuur. Een EC-er zal de afgoden 
van het consumptisme ontmaskeren en bouwen aan een 
nieuwe schepping. 

 
Emerging Churches willen opkomen voor gerechtigheid 

in deze wereld. Niet om links te doen of omdat het 
tegenwoordig “in” is om iets goeds te doen. Emerging 
Churches willen gerechtigheid nastreven omdat ze een ander 
Koninkrijk verlangen. “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn 
gerechtigheid.” Daarom hebben Emerging Churches ook iets 
met milieu, met biologisch eten, met onderdrukte mensen. 
We weten dat geloof in Jezus’ en Paulus’ dagen ook politiek 
was. Messias en Heer zijn allereerst politieke en daarna pas 
religieuze termen.  
 
Consequenties en conclusies. 

De Emerging Churches starten bij een theologie die 
gefundeerd is in Jezus’ unieke werk als Messias van Israël en 
Heer van de wereld. Het gaat de EC om het Koninkrijk van 
God dat komende is in deze wereld. Deze koninkrijksagenda 
is normatief voor de EC, zowel in haar belijdenis van Jezus 
heerschappij als haar huisstijl, de dienende en lijdende Heer. 
Door dienstbaarheid, lijden, oordeel en opstanding komt ook 
het koninkrijk van God tot haar doel: de nieuwe schepping. 

 
Emerging Churches zijn naar de definitie van Stanley 

Grenz16 zowel “community of memory” als “community of 
hope”. Ze leeft als gemeenschap met een historie en deze 
historie wordt vertelt in een verhaal dat zijn aanvang heeft 
“in het begin” en doorloopt tot in de toekomst. Het verhaal is 
volgens Grenz een “constitutive narrative”: de gemeenschap 
kent haar plaats en doel in het heden door het verhaal 
opnieuw te vertellen, er in te leven, het te vieren en het 
door te geven. Het verhaal loopt van de schepping tot de 
herschepping17, van oorsprong tot eschatos, maar met haar 
                                       
16  Stanley J. Grenz, Postmodern Theology (edited by Kevin J. 
Vanhoozer), Cambridge University Press, 2003, p 255-256. 
17  Wim Rietkerk, De aarde en haar toekomst, Kok Voorhoeve, 
Kampen, 1991, p.93. Rietkerk benadrukt de bijbelse terminologie 
van verheerlijking van de mens, de gemeente en de aarde. We 
verliezen niet onze schepselmatigheid bij de verheerlijking. Psalm 
8, 145 en Gen 1 laten zien dat wij in de schepping de Goddelijke 
heerlijkheid weerspiegelen. De zonde deed dit teniet, maar 
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climax in Jezus Christus. Hauerwas zou zeggen: Hij vertelt 
het ware verhaal om vanuit het verhaal te leven in deze 
wereld.  

 
Daarom kijken Emerging Churches vanuit deze 

“narrative” steeds weer naar de levende Jezus en vanuit het 
verhaal naar de cultuur. In het volgende kenmerk gaan we 
kritisch kijken naar de wereld waarin we leven. Wat betekent 
de identificatie met Jezus voor onze visie op de moderne en 
postmoderne wereld? 

                                       
verheerlijking wil niet zeggen dat we van de aarde weg moeten om 
een leven in de hemel te leiden. De mens herkrijgt zijn koninkrijke 
heerschappij en de schepping wordt teruggebracht tot haar 
oorspronkelijke doel. 
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2.2 Transformeren van seculiere ruimte 
 

Het mag duidelijk zijn dat 
het in Emerging Churches niet 
zomaar om een nieuwe vorm gaat; 
de volgende hippe kerk uit de VS. 
Nee, het gaat in eerste instantie 
om theologische reflectie: Wie is 
Jezus en wat was zijn missie? Wat 
is de betekenis van het Koninkrijk 
van God voor de cultuur van vandaag? 

 
In mijn werk als godsdienstleraar heb ik vele 

gesprekken over seksualiteit, relaties, oorlog en vrede, 
wetenschap, discriminatie, veiligheid, ziekte, sterven, pesten 
en vele andere allerdaagse onderwerpen. De leerlingen 
genieten van zulke gesprekken, zeker als ik persoonlijke 
voorbeelden kan toevoegen. Maar elke keer is er wel een 
leerling die namens de rest van de klas vraagt: “Wat heeft dit 
met godsdienst te maken?” Met deze vraag zitten we midden 
in de belevingswereld van westerse jongeren: geloof gaat 
toch over een God of over de kerk maar niet over de echte 
wereld waar ik in leef? Geloof is in de gedachten van 
jongeren teruggedrongen tot een klein spiritueel terrein dat 
niets meer met hun leven van doen heeft. 

 
De moderne cultuur waarin wij leven is een sterk 

geseculariseerde cultuur waarbij er aparte domeinen zijn 
aangebracht voor het sacrale en het seculiere. Als het 
Koninkrijk van God in aanraking komt met deze 
geseculariseerde cultuur, wat gebeurt er dan? Zal zij zich 
houden aan de scheidslijnen en zich terugtrekken uit de 
seculiere terrein in de sacrale bolwerken? “Nee” zeggen de 
Emerging Churches en onderbouwen deze houding uit hun 
theologie van het koninkrijk alsmede vanuit het post-
modernisme. Heel het leven is sacraal, er is geen scheidslijn. 
“Er is geen terrein op deze wereld waarvan Jezus niet zegt: 
”Dit is mijn.” 
 
Secularisatie als gevolg van het modernisme. 

Gibbs en Bolger wijzen op het modernisme als oorzaak 

“Er is geen terrein 
op deze wereld 
waarvan Jezus 
niet zegt: ”Dit is 
mijn.” (Abraham 
Kuyper)  
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in hun analyse van de secularisatie. Modernisme: het 
wereldbeeld dat is ontstaan als gevolg van “de Verlichting”.  
 
De Verlichting 

De Verlichting is een poging van de mens om zekerheid 
te krijgen buiten de oude bronnen om (zoals de bijbel, de 
kerk of de adel). Zekerheid moet een nieuw fundament 
krijgen in de ratio (René Descartes) of in de waarneming 
(John Locke, David Hume, George Berkeley). Niet dat men 
tegen godsdienst was. Men geloofde immers in God als 
Schepper en dus moest de werkelijkheid rationeel zijn. Maar 
men zocht wel naar absolute maatstaven, een redelijkheid 
die alle godsdienstige verschillen kon opheffen. Naast deze 
absolute maatstaven kwam het menselijke individu, het 
“zelf” centraal te staan. Het individu kon zijn omgeving 
begrijpen en beheersen als alles werd gereduceerd tot kleine 
eenheden. Het individu moest bevrijd worden van andere 
verklarende verhalen zoals die bijvoorbeeld gangbaar waren 
in de Rooms Katholieke kerk. 

 
Het hoogtepunt van de Verlichting was het werk van 

Immanuel Kant. Kant beargumenteert dat het goede gedaan 
kan worden vanuit de vrije, redelijke mens. “Goedheid” is, 
net als “God” een rationeel gegeven dat we niet kunnen 
kennen, maar dat wel nuttig is om in de praktijk te brengen. 
Godsdienst is redelijk geworden, maar wel naar de marges 
van het bestaan gedirigeerd. Het centrum van het bestaan is 
te kennen, buiten andere autoriteiten om (zoals de bijbel), 
door de rede in wisselwerking met de waarneming. De 
verlichting heeft een nieuw mensbeeld maar ook een nieuw 
doel: de mensheid brengen van de eeuw van duisternis naar 
die van het licht; een nieuwe eschatologie gebaseerd op 
redelijkheid.18 

 
De Verlichting zocht vooral naar objectieve criteria voor 

waarheid buiten de bronnen om. Maar ook het innerlijke van 
de mens, de subjectieve beleving kreeg het moeilijk. Om een 
evenwicht te vinden ontstond de Romantiek waarbij de ziel 
van de mens, zijn innerlijk en de expressie daarvan een 
voorname plaats kreeg in muziek en literatuur, maar ook in 
                                       
18  N.T. Wright, Scripture and the Authority of God, SPCK, 
Londen, 2005. 
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de theologie. De kerkelijke leer mocht niet alleen objectieve 
waarheden bevatten, maar moest ook subjectief worden 
beantwoord, beleefd en geuit. De redelijke godsdienst kreeg 
een bevindelijke verinnerlijking en spiritualiteit. In deze 
Romantiek ontstond een verlangen naar innerlijke heelheid 
en een verlangen naar de volmaakte werkelijkheid die in de 
hemel aanwezig is. In de Romantiek trekt het christelijke 
geloof zich verder terug in de subjectieve beleving en in een 
verlangen naar het volmaakte hiernamaals. 
 
Modernisme 

De Verlichting krijgt echter gevolg in andere terreinen 
van het leven. In de biologie veroorzaakt Charles Darwin in 
1859 een aardverschuiving met zijn “Origins of Species” over 
natuurlijke selectie en “struggle for life”. Darwin zelf blijft 
ook een christen, maar is wel ongerust over het feit dat zijn 
bevindingen een andere basis 
leggen voor het ontstaan van de 
mens. Tot dan werd er 
aangenomen, op redelijke 
gronden (!) dat er geen 
verandering was geweest tussen 
schepping en heden. De 
bevindingen van Darwin zijn 
vooral een aanslag op de  
redelijke vooronderstellingen 
binnen het rationele 19e eeuwse 
christendom. 

 
F.D.E. Feuerbach stelt in 1841 dat alle bovennatuurlijke 

mysteriën van de godsdienst berusten op simpele natuurlijk 
waarheden. De mensen hebben de goden geschapen, was zijn 
conclusie.  Daarmee is hij de grondlegger van de moderne 
vrijzinnige traditie; het bestaan van God is gegrond in de 
menselijke ervaring. Dat leidt tot de constatering dat de 
menselijke ervaring alleen een ervaring is van onszelf en niet 
van God. Volgens Alister McGrath19 is de kritiek van 
Feuerbach op religie vooral geldig als het wordt losgelaten op 
theïstische constructies waarin de menselijke ervaring wordt 
aangesproken. Heb je het bij een bepaald gevoel wel over 
                                       
19  Alister E. McGrath, Christelijke Theologie, Kok Kampen, 
1997. 
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God of Jezus? Of is het je eigen behoefte die je projecteert 
op God? McGrath verwijst naar Wolfhart Pannenberg die zegt 
dat de kritiek van Feuerbach het noodzakelijk maakt om de 
christologie objectief te baseren op de geschiedenis van 
Jezus van Nazareth.20 

 
Sigmund Freud bouwt voort op de evolutietheorie door 

te stellen dat de geest van de mens het gevolg is van 
biologische driften. Alle menselijke gedachten zijn het gevolg 
van de het “super-ego” en dus projecties als gevolg van 
overlevingsdrang. Ook “religie” en “god” zijn projecties om 
ons leven te ordenen. Freud stelt voor dat zijn psychoanalyse 
de mens kan bevrijden van elke neurose door zijn driften 
(vooral de seksuele driften) hun gang te laten gaan. “Religie” 
en “god” zijn blokkades, psychologische projecties die uit de 
weg moeten worden geruimd.  

 
Karl Marx komt vanuit de bovenstaande gedachten tot 

de conclusie dat de mens alleen goed te begrijpen is vanuit 
zijn materiële productie. De manier waarop mensen reageren 
op hun materiële behoeften bepalen alle andere ideeën, ook 
hun religieuze ideeën. Marx stelt dat de mens door 
productieprocessen vervreemd is van zichzelf en dat door het 
private bezit de macht geconcentreerd is in een elitaire 
bovenklasse. Door deze ongelijkheid in macht en middelen en 
de vervreemding van de arbeiders van zichzelf is er behoefte 
aan religie. Religie is volgens Marx het product van sociale en 
economische vervreemding. Als de maatschappij zichzelf 
bevrijd van de onderdrukking is er geen behoefte meer aan 
de religie. Materiële behoeftebevrediging zorgt ervoor dat er 
geen spirituele behoeften zijn. 

 
Friedrich Nietsche komt tot de logische conclusie: “God 

is dood  en blijft dood, en wij hebben hem vermoord! Hoe 
kunnen wij ons troosten, moordenaars aller moordenaars”. 
Het leven is een harde werkelijkheid waaraan niet te 
ontsnappen is. We leven maar één keer en moeten de wrede 
werkelijkheid omarmen. De mens is een schakel tussen dier 
en Übermensch en moet deze weg bewandelen en zich niet  

                                       
20  Voor de reactie van Emerging Churches op de kritiek op de 
ervaring, zie “the Thrid Quest for the historical Jesus” verderop in 
dit boek. 
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overgeven aan zwaktes. Religie is in de ogen van Nietsche 
een constructie voor zwakke mensen en verhindert de 
evolutie naar de Übermensch. Nietsche is tegelijk een 
grondlegger van het postmodernisme omdat hij reeds inziet 
dat de grote constructies niet blijven bestaan. De mens moet 
leven met het chaotische leven zoals het is. 
 

Het Verlichtingsdenken mondt uit in modernisme: 
Ratio/rede is de grondstructuur van de werkelijkheid. De 
werkelijkheid moet waarneembaar zijn. Volgens het logisch 
positivisme berust elke constructie die niet verifieerbaar is op 
onzin. Voor religie is geen plaats meer, althans niet in het 
publieke domein. Dat mensen persoonlijk religieus zijn is 
prima, zolang je dit maar voor jezelf houdt. Mensen mogen 
zich ook verenigen in godsdienstige organisaties die zich niet 
bemoeien met politiek, wetenschap, economie en onderwijs. 
Een scheiding tussen kerk en staat wordt opgevat als absolute 
scheiding van domeinen en komt in de praktijk neer op het 
irrelevant maken van religie in het publieke domein. 

 
Het modernisme kent vooruitgangsgeloof en beheersing 

van de natuur als kernwaarden. De wetenschap zal 
uiteindelijk in staat zijn de mens geluk, veiligheid en 
gezondheid te geven (zie Karl Marx). Daartoe ontwikkelt het 
modernisme grote politieke, economische en 
wetenschappelijke verhalen waarin de mensheid gelooft.  

 
Het gevolg van het modernisme is het ontstaan van een 

aantal dualismen:  
- staat versus kerk 
- publiek versus privaat  
- feit versus mening 
- lichaam versus geest  
- rede versus geloof 
- macht versus liefde 
- natuurlijk versus bovennatuurlijk 

 
Het mag duidelijk zijn dat het modernisme niet alleen 

scheiding aanbrengt in de werkelijkheid door deze dualismen 
in te voeren; er is ook een duidelijke stellingname wat 
betreft de waardering van deze dualismen: staat gaat boven 
kerk, publiek boven privaat, feit boven mening, lichaam 
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boven geest, rede boven geloof, macht boven liefde en 
natuurlijk boven bovennatuurlijk. Uiteindelijk zal het 
modernisme vervallen tot een monisme waarin er alleen maar 
sprake is van macht, feiten, natuur, rede, etc. 

 
Maar heeft het Verlichtingsbolwerk uiteindelijk 

gebracht wat het beloofd heeft? Kan de mondige mens 
zichzelf bevrijden van onderdrukkende systemen, kan de 
techniek de gebreken in de natuur verhelpen, is er een 
vooruitgang te bespeuren die uiteindelijk zal resulteren in 
een utopische wereld?  
 
Postmodernisme als reactie op het modernisme. 

Ergens in de 20e eeuw vind er een kentering plaats als 
reactie op het modernisme: het postmodernisme. Postmodern 
staat van origine voor een filosofische en culturele stroming 
in de literatuur, architectuur en beeldende kunst, maar staat 
tegenwoordig ook voor een soort levensgevoel en veelkleurige 
levensbeschouwing. Daardoor heeft het postmodernisme ook 
vat gekregen op de wereld van geloven en kerk-zijn. 
Postmodernisme staat voor: 

 
- toeval: tegenover noodzakelijkheid en wetmatigheid,  
- deconstructie: het laten zien van vele stemmen, waarden 

en vormen, complexiteit, paradoxen en spanningen 
tegenover constructie van verklarende systemen, 

- niet-representeerbaarheid: de werkelijkheid is niet uit te 
beelden, het is ongrijpbaar tegenover maakbaarheid en 
representeerbaarheid en  

- het sublieme: iets wordt als onweerstaanbaar en 
onvergetelijk ervaren. Het sublieme raakt je in je gevoel 
en staat tegenover rationeel bewijs en aantoonbaarheid.21 

 
Het postmodernisme komt niet ‘na’ (post-) het 

modernisme. Het is meer een protest tegen het modernisme. 
Modernisme en postmodernisme bestaan dus naast elkaar. 
Het modernisme kan beschreven worden als het effect van 
het Verlichtingsdenken, de wetenschap die alles kan 
verklaren, de grote systemen die de wereld beheersen op 
godsdienstig, wetenschappelijk, cultureel en politiek niveau. 
                                       
21  Coert H. Lindijer, Postmodern bestaan, Boekencentrum, 
Zoetermeer, 1998. 
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De wereld is maakbaar en de mens is buitengewoon 
optimistisch over haar eigen kunnen. Een individu hoort zich 
in het modernisme te plaatsen binnen een groter systeem, 
een groot verhaal. Zo schaart hij zich onder een bepaald 
cultureel gedachtegoed, 
gelooft in een godsdienstig of 
wetenschappelijk systeem, en 
is overtuigd van de 
maakbaarheid van het leven.  
Er moet in het modernisme 
gestreefd worden naar 
eenheid. Verschillen moeten 
worden uitgevlakt of op zijn 
minst worden ondergebracht in 
categorieën. Het is 
nastrevenswaardig om absolute 
normen en gedachten te hebben. Rationaliteit en 
objectiviteit zijn belangrijke begrippen. 

 
Dit modernisme heeft veel mensen teleurgesteld. De 

wereld, maar vooral het persoonlijke leven, verliep lang niet 
altijd volgens de patronen van het modernisme. Het 
blindelings vertrouwen en het optimisme is voor een groot 
deel verdwenen. Oorzaken hiervoor zijn de grote 
wereldoorlogen, de milieucrisis en op elkaar botsende 
wereldbeelden die elkaar ‘deconstrueren’. 
 
Koninkrijk van God als kritiek op modernisme. 

De theologie heeft zich vergaand aangepast aan de 
agenda van het modernisme. In eerste instantie werd de 
redelijkheid van de Verlichting gezien als een verlengde van 
Gods wetmatigheid in de schepping. De kerk liet zich meer of 
minder gewillig afvoeren naar een marginale positie waar 
men zich mocht bezig houden met de geestelijke kant van de 
mens. Binnen de kerk moest besloten worden wie wel en niet 
tot de ware kerk binnen de kerk mocht behoren. Uiteindelijk 
was er slechts het menselijk hart en het zielenheil waar de 
kerk over mocht beschikken. Ook kreeg het modernisme vat 
op de theologie in vorm van extreem historisme. De bijbel 
moest via Verlichtingsmaatstaven worden gereduceerd tot 
moderne begrippen, cultureel bepaald en psychologisch 
verklaarbaar. Dit had ten doel het christelijk erfgoed 
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aanvaardbaar te maken voor de moderne mens. Uiteindelijk 
zou het christendom een diepe buiging maken voor de 
westerse mens en zich aanpassen aan de heersende cultuur, 
uitzonderingen daargelaten. Als laatste wanhoopspoging 
moest het christendom gered worden door aanpassing aan de 
moderne consumptiecultuur en entertainmentindustrie.  

 
Het Koninkrijk van God weigert zich aan te passen aan 

de heersende cultuur. Jezus als Heer is een rechtstreekse 
confrontatie met de machten van het modernisme. Niet de 
mens, noch zijn rede, noch zijn waarneming, noch zijn 
bevindelijkheid, noch zijn systemen of vooruitgangsgeloof 
zijn maatgevend. “Jezus is Heer” is maatgevend en zijn 
koninkrijk moet gestalte krijgen ondanks het modernisme. 
Daarom kan de Emerging Church een heel eind mee met het 
postmodernisme.  

 
N.T. Wright noemt het postmodernisme “het oordeel 

over het arrogante modernisme, met haar bolwerken van 
macht.” De Emerging Church deelt deze analyse, maar heeft 
daarnaast ook kritiek op de kerken die zich in de marge laten 
wegzetten en zo onbewust de agenda van het modernisme 
dienen. Het evangelie is niet redelijk en aantrekkelijk te 
maken. Het heeft kritiek op de moderne maatschappij en op 
de moderne theologie en kerk. Emerging Churches delen met 
het postmodernisme de kritiek op de absolute waarheden. 
Niet dat er binnen de EC geen waarheid mag zijn, maar welke 
waarheid? Wie zegt dat het waar is? Belijdenissen en 
theologische constructies mogen gedeconstrueerd worden. 
Dat is wat anders dan 
‘vernietigd worden’. Emerging 
Churches willen theologische 
constructies uitpakken, opnieuw 
bekijken en eventueel weer in 
elkaar zetten, in nieuwe 
contexten verpakken en 
hergebruiken. Daarom heeft de 
EC respect voor de 
kerkgeschiedenis en doet men 
aan theologie. Men wil niet een 
stroming zijn die zomaar alle 
waarheden door elkaar heen 
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gebruikt, maar men wil kritisch deconstrueren en 
reconstrueren. Het is een misvatting om te denken dat 
Emerging Churches postmoderne kerken zijn. Maar het is een 
nog grotere misvatting om te denken dat Emerging Churches 
orthodox-evangelicale kerken zijn die aansluiten bij of 
contextualiseren in een postmoderne cultuur. Emerging 
Churches delen veel van de kritiek van het postmodernisme 
op het modernisme. 
 
Holistische benadering van de EC. 

Gibbs en Bolger benadrukken dat verlichtingsdenken 
scheiding bracht tussen transcendent en immanent, tussen 
materieel en spiritueel, tussen lichaam en geest. De EC wil 
deze geforceerde scheidslijnen opheffen en kiezen voor een 
holistische benadering. Dit holistische wereldbeeld is 
gefundeerd in hun godsbeeld. God is niet “ver weg” of “lang 
geleden” zoals in het deïsme van de oude Grieken. God gaat 
ook niet op in zijn schepping als een soort universele energie 
zoals in het pantheïsme van de oosterse godsdiensten. God 
maakt zich in het oude en nieuwe testament bekend als de 
“aanwezige”, de schepper die tevens verlosser is. De God die 
zichzelf laat zien in de wet, in de wolk, in de wijsheid, in het 
woord en in de tempel. Deze God kiest een mens, Abraham 
en een volk, Israël, uit om zijn medewerkers te worden, om 
zijn koninkrijk te vestigen. Deze God laat zich op ultieme 
wijze zien in de Mens, Jezus Christus, zijn Zoon. En God gaat 
door in zijn rechtzettend werk door de kerk, zijn 
medewerkers. 

 
Er ontstaat zo een holistische visie waarin God deze 

wereld en de mensheid zal transformeren. Dit doet God door 
een alternatieve gemeenschap te formeren rondom Jezus. In 
deze nieuwe mensheid is God betrokken op zijn schepping. 
 
Evangelisatie. 

Evangelisatie is dan niet op afstand blijven staan en 
kritiek uitoefenen. Ook is het niet de mensen lokken naar een 
gebouw of een programma om ze vervolgens een waarheid 
toe te dienen vanaf een podium. In Emerging Churches wordt 
gewerkt met de termen “attractiemodel” en 
“incarnatiemodel”. Vooral Alan Hirsch en Michael Frost 
hebben laten zien dat “Jezus volgen” betekent gezonden 
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worden in de wereld; incarneren. De nieuwe mensheid 
rondom Christus gaat in de cultuur staan, niet om haar stijl 
over te nemen, maar om haar te transformeren. Dit betekent 
het einde van het attractiemodel. We hoeven dus geen 
“kwaliteitskerken” meer waar duizenden euro’s worden 
gestoken in het gebouw of de geluidsapparatuur. Dit geld 
moet naar de armen of de derde wereld, maar geen cent 
meer naar het verwende westerse christendom. 

 
Emerging Churches werken met het begrip 

“conversaties.” Een conversatie aangaan wil zeggen een 
veilige plaats creëren waar men het oneens mag zijn. Een 
conversatie aangaan wil zeggen: vrienden worden ondanks 
verschillen van inzicht. Een conversatie aangaan wil zeggen: 
samen eten ondanks verschil in cultuur, levensstijl, religie of 
andere overtuigingen. Daarom kent een Emerging Church 
ruimte voor andersdenkenden, anders praktiserende en 
andersgelovigen. Niet om het zoetsappig eens te zitten zijn, 
maar om elkaar te ontmoeten en vrienden te kunnen zijn 
ondanks verschillen. 

 
Evangelisatie binnen een conversatie is ruimte geven 

voor het stellen van vragen, voor het uiten van twijfel. En 
zonder kant en klare antwoorden, maar met verhalen, 
reisverslagen, ontdekkingen. Antwoorden in de vorm van 
voorgeleefde waarheden. Antwoorden in vorm van relaties 
waarin je de ander kunt dienen en ontmoeten. Emerging 
Churches zijn niet vaag over hun loyaliteit, maar uiten hun 
loyaliteit binnen een conversatie. Iemand die Jezus als Heer 
vereert is nooit vaag maar altijd vriendschappelijk. 
 
Aanbidding.  

De aanbidding binnen een EC is God liefhebben boven 
alles en je naaste als jezelf. Trendy of juist ouderwetse 
muziek maakt iets niet tot aanbidding. Een EC hoeft dus geen 
groot podium nodig met duizenden mensen, met drama en 
muziek van hoge kwaliteit om God te kunnen aanbidden. 
Aanbidding is leven binnen het Koninkrijk, is dienen, 
liefhebben, zegenen en bouwen.  

 
Binnen de context van een samenkomst kan er 

aanbidding plaatsvinden als individu, als groep of als 
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mengvorm van beide. Een liturgie mag weer, maar hoeft niet. 
De EC-samenkomst22 kan bijvoorbeeld bestaan uit een 
maaltijd, een tijd voor meditatie, het maken van kunst, het 
kijken naar een video, het knippen van een krantenartikel, 
het samen zingen van Psalmen voor Nu, negro-spirituals of 
Taizé en in groepjes doorpraten over het onderwerp. 
Aanbidding is holistisch, met hoofd, hart en handen.  

 
De vormgeving is dus wel degelijk gekoppeld aan het 

theologische bewustzijn binnen de EC. Het is niet zomaar 
trendy of zomaar postmodern. Elke invulling is zowel 
spontaan als met voorbedachte rade. 
 
 

                                       
22 De OASE, maandelijkse samenkomst van een Emerging Church 
in Soest. 



 47 

 
2.3 Leven als gemeenschap 
 
Op een bepaald moment, na uren met haar te hebben 
doorgebracht in “the Living Room”, vroeg een gast aan Karen 
Ward (Church of the Apostles, Seattle), ‘Wanneer is jullie 
kerkdienst?’ ‘Die heb je zojuist achter de rug!’ antwoordde 
Ward. 
 

De ecclesiologie van Emerging Churches vloeit voort uit 
hun opvatting van het evangelie, geproclameerd en 
voorgeleefd door Jezus en in handen gegeven van zijn 
volgelingen. De missie van God is het rechtzetten van het 
onrecht in deze wereld: deze wereld herscheppen. Emerging 
Churches geloven dat ze participeren in deze missie van God 
om de scheidslijnen van het modernisme af te breken, zonder 
kopje onder te gaan in het drijfzand van het post-
modernisme. De EC gelooft niet in seculiere ruimte of in 
dualisme, maar stelt zich de wereld voor als ruimte die 
sacraal wordt door de komst van het koninkrijk. 

 
Omdat de kerk participeert in Gods missie is het heel 

belangrijk te weten hoe die kerk er uit moet zien. Welk 
kenmerk typeert de Emerging Churches in hun vormgeving 
van kerk-zijn? Gibbs en Bolger verkennen hoe Emerging 
Churches een “plaats” creëren waarbinnen het Koninkrijk kan 
komen. Het gaat in deze definitie niet om “plaats” in fysieke 
zin. De kerk is in eerste instantie een gemeenschap van 
mensen, niet simpelweg een plaats van samenkomst. Een 
beweging eerder dan een instituut. De kerk is een groep 
mensen die leeft temidden van deze wereld die op zoek is 
naar verlossing. 
 
Kerk en Koninkrijk. 

Gibbs en Bolger hebben oog voor de verhouding tussen 
kerk en Koninkrijk. Zij zien dat Gods Koningschap vooraf gaat 
aan de komst van de kerk en dat de kerk voorbij zal gaan bij 
de voleinding van de tijd. In de tussentijd, tussen de eerste 
en tweede komst van Christus, is de kerk de dienares van het 
Koninkrijk. Zij wijst voorbij zichzelf naar haar Heer, aan wie 
zij volledig is onderworpen.  
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Daarom is de kerk altijd aan het ontstaan. Ze is een pelgrim 
op weg naar een heerlijke toekomst waarin God alles nieuw 
zal maken. Tot die tijd bestaat ze uit zondaars die vergeving 
ontvangen, niet uit volmaakte heiligen. Ze bestaat uit 
mensen die het Koninkrijk als hun eerste prioriteit stellen en 
elkaar tegenkomen op dezelfde reis. Zo ontstaat een 
gemeenschap. Niet zomaar een gemeenschap, maar één met 
Jezus als hun koning; een alternatieve gemeenschap, anders 
dan elke andere. Het Koninkrijk 
schept de voorwaarden voor deze 
nieuwe gemeenschap, niet 
andersom. De kerk ontstaat eerst 
uit de missie van de Koning 
voordat ze zelf op missie wordt 
gestuurd. Ze is eerst geroepen en 
daarna gezonden. In haar missie 
heeft ze vervolgens dit Koninkrijk 
centraal staan: het “evangelie 
van het Koninkrijk” en niet “het 
evangelie van de redding”. Redding van het individu is wel 
ingesloten bij het Koninkrijk, maar andersom hoeft dit niet 
het geval te zijn. Vooral fundamentalistische theologie die 
het alleen maar heeft over de persoonlijke redding door 
Jezus heeft moeite met de verlossing van de hele wereld en 
de vernietiging van het onrecht. Op zijn best komt dat op de 
tweede plaats.  
 

De nieuwe gemeenschap van het Koninkrijk heeft dus 
een centrale loyaliteit: Jezus als Heer. Alle andere 
loyaliteiten vallen daarbij in het niet. Nationale identiteiten, 
stamverbanden, individuele voorkeuren, seksuele geaardheid, 
met of zonder macht, iedereen legt zijn loyaliteiten neer bij 
Jezus. 

 
Gibbs en Bolger benadrukken dat dit niet makkelijk is 

voor de individualistische westerling die is opgevoed door het 
modernisme. Modernisme objectiveert alles buiten het eigen 
“ik”. Zelfs kerk en religie zijn objecten en de mens zelf staat 
centraal. Het modernisme maakt van mensen consumenten 
die elkaar tijdens het consumeren tegenkomen. Dat is hun 
gemeenschap: het winkelcentrum. Zelfs de moderne westerse 
kerk is een winkelcentrum waar alle consumenten 
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samenkomen en de kerk hen geeft wat ze nodig hebben. 
 
Als de kerk dan consumenten verliest, proberen ze hun 

klanten terug te winnen door nieuwe strategieën en 
voorstellingen te propageren. Een goed voorbeeld in 
Nederland is de opkomst (en ondergang) van de jeugdkerken. 
De jongeren als de ultieme consumenten en de jeugdkerk die 
vol in de belevingswereld van de jongeren staat. Maar 
uiteindelijk kan men de klant niet vasthouden omdat hij 
bovenal consument blijft en consumenten gaan uiteindelijk 
altijd klagen. Soms kunnen jeugdkerken doorstarten als 
Emerging Church, maar daarover later meer. 
 
Totale deconstructie en reconstructie van de kerk. 

De kerk mag geen doel op zich zijn. Het Koninkrijk is 
het doel. Er zijn dan ook geen bezoekers of consumenten, 
maar slechts deelnemers of producenten aanwezig in de kerk. 
Daardoor is er geen centrale leidende figuur meer maar 
iedereen heeft een bijdrage en is verantwoordelijk. 

 
Emerging Churches zijn niet te betrappen op “plastische 

chirurgie” zoals in vele kerken waar alles hetzelfde blijft 
maar waar slechts het orgel wordt vervangen door een band, 
de ouderling van dienst door de worshipleader, de kaars door 
1000 watt lampen en de kindernevendienst door 
“promiseland”. Door met beamer een gelikte presentatie te 
geven denken veel kerken missionair te zijn, maar ze creëren 
op lange termijn nog meer consumenten. En om ze vast te 
houden moet er steeds meer uitgegeven worden aan het 
gebouw, de PA-set en professionals om de organisatie te 
leiden. Bureaucratie wordt geboren en dient uiteindelijk 
alleen zichzelf. 

 
Emerging Churches willen de kerk radicaal 

reconstrueren en opnieuw energie geven. Ook al betekent dit 
dat nieuwkomers wel eens zullen zeggen: “Dit is geen echte 
kerk!” Ze verwachten een praiseband of een “stevige preek 
om de week door te komen”. Ze zien niet dat er een totale 
reconstructie gaande is waar ze zelf aan mee mogen doen. 
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De grote samenkomst is dan 
geen “dienst” meer, maar een 
ontmoetingsplaats voor mensen die 
op dezelfde reis zijn. Het hoofddoel 
is dan geen evangelisatie, geen 
onderwijs en zelfs geen aanbidding. 
Het is ontmoeting met God en met 
elkaar. In kleine groepen komt men 
samen voor onderwijs, gebed en 
aanbidding. De intimiteit van de 
kleine groep geeft ruimte voor 
nieuwkomers om in te voegen. Zij zijn welkom omdat we 
allemaal vragen hebben en de antwoorden op de weg voor 
ons tegen gaan komen. 
 
Herdefinitie van kerk-opvatting. 

Emerging Churches volgen het voorbeeld van Jezus die 
mensen roept in een nieuw familieverband. Als Jezus wordt 
gevraagd naar zijn loyaliteit richting de familie, dan 
herstructureert Hij de familie-opvatting richting de band met 
zijn hemelse Vader en zijn discipelen.  

 
Christenen zijn boven alles familie van elkaar door hun 

gemeenschappelijk band met God de Vader, door Jezus 
Christus. Alle andere verbanden en loyaliteiten vallen daarbij 
in het niet. Deze herstructurering van loyaliteit is voor kleine 
Emerging Churches een grote opgave. Moderne mensen zullen 
niet snel hun “rechten” willen opgeven voor de nieuwe 
gemeenschap. Wat houdt deze nieuwe gemeenschap in? 
 
Familie versus Instituut 

Gibbs en Bolger vergelijken de nieuwe gemeenschap 
met een grote familie en niet met een instituut. Lid zijn van 
een familie houdt vooral in dat men dit altijd en overal is. 
Familieleden stellen geen voorwaarden vooraf of zijn geen 
familie vanwege bijzondere verdienste of 
behoeftebevrediging. Men is gewoonweg familie of men dit 
leuk vindt of niet. Instituten daarentegen moeten hun 
organisatie en product scherp houden om geen consumenten 
te verliezen. 

 
Als de kerk er uit ziet als een familie dan heeft dit 
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grote gevolgen voor de structuur van de kerk. Het draait dan 
niet meer om “events”, om programma’s of om 
organisatiestructuren. Het gaat er niet meer om of men 
elkaar of de bijeenkomst leuk vindt of niet. Emerging 
Churchers hebben diepe loyaliteit naar Jezus en naar elkaar, 
zoals dat in een familie ook is. Ze ondersteunen en dienen 
elkaar ondanks verschillen of achtergrond. 
 
Gemeenschap uitoefening versus Samenkomstplaats 

Emerging Churches hoeven zich niet zo druk te maken 
over een gebouw of een grote samenkomst. Een boswandeling 
of een huiskamer is ook een goede plaats waar de familie kan 
samenkomen. Zo zijn er Emerging Churches in cafés of in 
disco’s, in zaaltjes en huiskamers, in bossen en op 
heidevelden. Grote kerken die af moeten spreken op een 
bepaalde plaats op een bepaald tijdstip geven hun bezoekers 
het gevoel dat er een groot onderscheid is tussen het sacrale 
leven (in de kerk) en het seculiere of alledaagse leven (door 
de week). Door de gemeenschap te laten ontstaan in het 
alledaagse netwerk is er minder scheiding tussen de sacrale 
en seculiere wereld.  

 
In grote kerken en parakerkelijke organisaties gaat veel 

energie zitten in de organisatie en bureaucratie. Grote 
leidinggevenden moeten sturing 
geven aan topzware organisaties om 
de grote instituten te leiden. 
Organische vormen hebben daar veel 
minder last van. Alle leden kunnen 
hun energie geven aan de core-
business: de gemeenschap zelf. Stel 
je eens voor dat alle leiders, 
administrateurs, kerkenraadsleden, commissieleden en 
uitvoerenden geen tijd meer staken in duizenden 
vergaderuurtjes, organisatiebijeenkomsten en trainingen 
maar zelf gemeenschapslid werden ... wat zou er veel 
veranderen! 

 
Toch zijn Emerging Churches niet per definitie tegen 

gebouwen, organisatie en instituten. Gebouwen, organisaties 
en instituten zijn soms noodzakelijk om bepaalde doelen te 
behalen en verplichtingen na te komen die uitstijgen boven 

Alle leden kunnen 
hun energie 
geven aan de 
core-business: de 
gemeenschap 
zelf.  
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de kleine groep. Hier liggen nog enkele uitdagingen voor de 
Emerging Churches. 
 
Uitdagingen Emerging Churches. 

Daar waar de kracht van Emerging Churches ligt in 
kleinschaligheid, relaties als familie en organische 
netwerkstructuren zijn er genoeg vragen te stellen. Aan wie 
legt men verantwoording af in dit organische verband? Wat 
doet men bij groei en reproductie? En wat is de verhouding 
van Emerging Churches tot de wijdere omgeving, andere 
kerken, politiek en maatschappij? 
 
Accountability 
 Gibbs en Bolger ontdekken dat “leden” van Emerging 
Churches de kerk zien als een groep mensen die commitments 
aangaan. Er zijn geen officiële regels maar men houdt elkaar 
aansprakelijk voor discipelschap. Zo zijn er kleine groepen, 
spirituele ‘maatjes’ en gebedsgroepen. Een vraag die gesteld 
wordt is: “Wat is je volgende stap in het leren volgen van 
Jezus.” Beslissingen worden genomen door elkaar te 
consulteren en daarna voorzichtig initiatief te nemen. Door 
alles te laten gebeuren in dit stelsel van wederzijdse 
accountability is er geen noodzaak voor kerkrecht. Emerging 
Churches ontdekken dat kerkrecht geen garanties geven voor 
een goed functioneren van de kerk. Daarom zoekt men naar 
nieuwe wegen. 
  
Groei en Reproductie 
 Maar is deze vorm van leiderschap en accountability vol 
te houden als er sprake is van groei? Loopt een Emerging 
Church ook niet aan tegen de natuurlijke grenzen van een 
grotere groep? Is de gemeenschap als familie wel mogelijk als 
er sprake is van groei? 
 
 Gibbs en Bolger hebben ontdekt dat Emerging Churches 
geen interesse hebben in groei richting een grote kerk. Ze 
willen liever klein blijven om zo de kernwaarden van een 
familie te bewaren. Een kerk mag nooit zo groot worden dat 
er geen onderlinge relatie meer mogelijk zijn of wederzijdse 
accountability.  Er moet altijd gemeenschapsuitoefening 
mogelijk zijn en institutionalisering moet zo veel mogelijk 
worden vermeden.  
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 De Emerging Churches kiezen bij groei voor reproductie 
en vermenigvuldiging als de grenzen 
van de groei bereikt zijn. Er wordt 
gesplitst of een nieuwe gemeente 
gesticht. Dit kan soms al binnen 
enkele jaren gebeuren. Zo blijft het 
mogelijk om kerk te blijven zonder 
betaalde krachten en zonder een 
eigen gebouw. Het is een 
belangrijke graadmeter voor de 
gezondheid van de Emerging 
Churches dat er een maximale 
omvang in acht wordt genomen. Bestaande kerken nemen 
hierdoor Emerging Churches niet serieus. Er is immers geen 
enorme gemeente en leidinggevenden die boven een grote 
organisatie staan. Emerging Churches beschouwen dit als een 
compliment!  
 

Als Emerging Churches splitsen of nieuwe groepen 
beginnen dan kiezen ze principieel voor heterogene 
samenstellingen van groepen en niet voor homogeniteit (naar 
leeftijd of interesse) ook al zijn homogene groepen 
effectiever. Het berust op een theologische visie dat de 
groepen een diversiteit herbergen omdat het Koninkrijk van 
God eenheid brengt te midden van een verdeelde wereld.  
 
Gemeenschappen en wijdere omgeving 
 Omdat Emerging Churches geen scheiding willen 
aanbrengen tussen de seculiere en de sacrale wereld, geen 
verschil zien tussen zondag en de andere dagen van de week 
vloeit er automatische een verbondenheid met de wijdere 
omgeving uit voort. Daar waar traditionele kerken hun 
verbondenheid moeten organiseren is de Emerging Church 
onderdeel van de wijdere omgeving. 
 
 Emerging Churches zijn zo klein dat ze eenvoudig 
contact leggen met netwerken op allerlei terreinen van het 
leven. De Emerging Churches zijn echte netwerk kerken die 
aansluiten bij de netwerk-maatschappij waarin we leven. 
Emerging Churches worden daarom ook wel een “Liquid 
Church”, een vloeibare kerk genoemd.  

Een kerk mag 
nooit zo groot 
worden dat er 
geen onderlinge 
relatie meer 
mogelijk zijn of 
wederzijdse 
accountability.  
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 Om te voorkomen dat de gedecentraliseerde kleine 
groepen een fragmentatie teweeg brengen binnen het 
lichaam van Christus moet er een organisatievorm komen 
waarin de eenheid gereflecteerd wordt. Emerging Churches 
zien de kerk principieel als een eenheid en een diversiteit. 
Daarom zijn Emerging Churches geen “huiskerken”. Ze willen 
de eenheid zichtbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld door een 
maandelijkse bijeenkomst te beleggen, samen acties te 
beleggen of deelnemen aan activiteiten van andere kerken of 
organisaties. Toch vinden veel Emerging Churches de grote 
samenkomsten secundair aan de kleine kringen. 
 
 Emerging Churches bestaan uit vele kleine kringen, 
maar kunnen zich voor grote activiteit of gemeentekring-
overstijgende activiteiten organiseren op het hogere niveau. 
Zo kunnen verenigde Emerging Churches hun stem laten 
horen in de maatschappij, in culturele activiteiten of elkaar 
op boven-gemeentelijk niveau ondersteunen en 
oecumenische activiteiten beleggen. De “stadskerk” als een 
soort verzamelterm van de kleinere netwerken. 
 
Conclusie 
 Emerging Churches zien de kerk als het gevolg van Gods 
missie om deze wereld recht te zetten en te herscheppen. 
Het Koninkrijk van God laat een alternatieve gemeenschap 
ontstaan die vervolgens zelf mag participeren in Gods missie. 
Vanuit de theologie van het Koninkrijk ontstaat er een 
volledig nieuwe ecclesiologie, een volledige deconstructie en 
reconstructie van het begrip kerk. De gemeenschap die 
hieruit voortkomt heeft de kenmerken van een familie die 
haar loyaliteit heeft liggen bij haar Koning, Jezus Christus. De 
gemeenschap is allereerst familie voordat zij een instituut is. 
Op boven-gemeentelijk niveau kunnen er instituten ontstaan 
die het geheel ondersteunen. 
 

Vanuit de theologische herbezinning en identificatie 
met Jezus(1) komen Emerging Churches tot een eigen visie op 
de seculiere cultuur (2) en tot een eigen ecclesiologie die 
ontstaat uit een Koninkrijkvisie (3). Deze drie basiskenmerken 
laten de andere zes kenmerken ontstaan: (4) Verwelkomen 
van de ander, (5) dienen vanuit vrijgevigheid, (6) deelnemen 
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als producenten, (7) creatief zijn als creaties, (8) leiden als 
een lichaam en (9) samenvoegen van oude en moderne 
spiritualiteit. In de volgende hoofdstukken zal ik deze kort 
toelichten. 
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Overige zes kenmerken 
 Gibbs en Bolger noemen de eerste drie kenmerken als 
fundament voor de overige zes. Deze kunnen we beschouwen 
als een nadere uitwerking van de eerste drie. Emerging 
Churches zijn een diepgaande herbezinning op het fenomeen 
kerk vanuit (1) een nieuwe authentieke theologie van het 
Koninkrijk en de identificatie met Jezus. Vervolgens (2) 
confronteren zij deze theologie met de cultuur die in een 
transitieperiode zit van modern naar post-modern en van 
christelijk naar post-christelijk. Emerging Churches willen 
vanuit de theologische bezinning de strijd aangaan met de 
seculiere cultuur van het modernisme. Om deze strijd aan te 
kunnen gaan is er de noodzaak van (3) een nieuwe 
ecclesiologie. De Emerging Churches kennen als basis het 
leven in een gemeenschap als de alternatieve mensheid die 
Jezus heeft gevormd rondom zichzelf en waar vanuit het 
Koninkrijk van God meer gestalte zal krijgen. Deze nieuwe 
gemeenschappen zijn te kenmerken door de volgende zes 
eigenschappen van Emerging Churches. 
 
2.4 Verwelkomen van de ander 

In het centrum van Jezus’ bediening stond de 
aankondiging van het Koninkrijk van God. God kwam 
uiteindelijk naar zijn tempel, versloeg de vijand en 
verkondigde de vergeving van zonden. Dit was de vervulling 
van de joodse hoop: de ballingschap is eindelijk voorbij. 
Jezus vertelt dit niet alleen, Hij brengt het ook in de 
praktijk. In zijn bediening geneest Hij zieken, vergeeft 
zondaars en eet met uitgestotenen. Als hem vervolgens wordt 
gevraagd waarom of met welk recht Hij dit doet dan vertelt 
Hij gelijkenissen. Hij vertelt het verhaal van een vader die 
twee zoons had. Het beroemde verhaal van de verloren zoon 
is niets minder dan het verhaal van Israël dat in ballingschap 
gaat en weer thuis komt. De gelijkenis vertelt: de 
ballingschap is voorbij en het gebeurt onder jullie neus, als 
Jezus de zondaars aanvaard en de zieken geneest. Jezus 
verwelkomt de ander: Hij handelt inclusief. Door de 
vergeving van zonden en de genezing van onreine ziekten laat 
hij de mensen weer deel uitmaken van het volk. 
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Volgelingen van Jezus zetten dit voort. Je hoeft niet 
meer naar de tempel om vergeving te ontvangen. Dit gebeurt 
‘on site’ in de gemeenschap van Jezus. De komst van Jezus is 
dus wel degelijk een breuk met het oude verbond. Het 
verbond wordt geherdefinieerd rondom Jezus. De tempel gaf 
voor sommige nationalistische Joden 
de aanleiding om exclusief te 
denken. “Dit stukje heilig land waar 
de hemel de aarde raakt is voor 
Joden alleen”. Jezus laat zien dat 
het tijdperk van het kleine heilige 
land voorbij is. De hele wereld 
wordt heilig land en alle mensen zijn 
welkom. Exclusief wordt inclusief. 

 
Moderniteit heeft de 

samenleving verdeeld in seculier en 
sacraal. Maar de seculiere wereld 
dient volgens de modernist beheerst te worden en daarom 
gecategoriseerd. Alles en iedereen dient zich aan te passen 
aan de heersende norm. De vreemdeling hoort er niet thuis, 
tenzij hij zich aanpast. De moderne wereld gaat hier zo ver in 
dat zelfs miljoenen worden uitgemoord omdat ze zich niet 
wensen aan te passen. Het modernisme wil controle en sluit 
de ander uit. Het postmoderne daarentegen viert de 
diversiteit, vrijheid en pluralisme als een grote 
verworvenheid. 

 
Emerging Churches wil in navolging van Jezus de ander 

verwelkomen. De ballingschap mag voor iedereen tot een 
einde komen en iedereen mag invoegen in de nieuwe 
mensheid rondom Jezus. De Emerging Church kent de 
volgende kenmerken: 

 
Avondmaal vieren als welkomsfeest. Als er iets is wat 

alle Emerging Churches doen is het samen eten. De 
gemeenschap van de maaltijd is de manier om de ander te 
verwelkomen. Dit mag ook gepaard gaan met de woorden van 
Jezus: “dit is mijn lichaam...” De instellingswoorden van 
Jezus gaan over niets minder dan de nieuwe exodus, het 
einde van de ballingschap. Gastvrijheid is geen christelijk 
extra, maar het hart van de gemeenschap. 

Jezus laat zien 
dat het tijdperk 
van het kleine 
heilige land 
voorbij is. De 
hele wereld 
wordt heilig land 
en alle mensen 
zijn welkom. 
Exclusief wordt 
inclusief. 
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Veranderen van een plaats van welkom in een plaats 

van veiligheid. Emerging Churches willen dat iedereen zich 
thuisvoelt en weet: ik hoor erbij. Daarom kopen sommige 
EC’s een café of clubhuis. Een Emerging Church kan soms uit 
een klein groepje bestaan die een grote groep verwonde of 
eenzame mensen begeleid. Ongeacht hun normen en 
waarden, geaardheid, godsdienst, karakter of verleden, 
mensen zijn welkom en hoeven zich niet eerst aan te passen 
aan de heersende kerkelijke norm. 

 
Veranderen van arrogantie naar transparante 

nederigheid. Emerging Churches hebben geen behoefte om 
hun geloof te verdedigen, maar staan open voor allerlei 
vragen en durven ook hun eigen twijfel te uiten. Uiteindelijk 
vinden ze hun levenswandel belangrijker dan hun stelsel van 
dogma’s en hopen ze te getuigen door de orthopraxis van hun 
geloof en niet door orthodoxie van hun leer.23 

 
Verandering van verbale apologetiek naar belichaamde 

apologetiek.  De moderne kerkelijke mindset heeft een 
reductionistische benadering van God 
en de cognitieve benadering van het 
geloof gaat voor de levenswandel. 
Emerging Churches geloven dat de 
gemeenschap die haar loyaliteit aan 
het Koninkrijk van God laat zien, de 
sterkste getuigenis is die een kerk 
maar kan wensen. Daarnaast 
reageren Emerging Churches op de 
overdreven rationaliteit binnen 
sommige kerken: geloof is nu 
eenmaal geen rationeel sluitend 
systeem. Daarom proberen ze 
mensen niet te bekeren door een 
systeem voor te stellen, maar willen vragen stellen en open 
staan. Zo kan de Geest het werk doen. De emerger ziet 
zichzelf minder als een verkoper die zo nodig het geloof aan 
de man moet brengen, maar als een dienaar die anderen wil 
helpen hun leven te veranderen. Ze willen niet over genade 
spreken maar genade laten spreken door hun levenswandel. 
                                       
23  Zie ook Brian McLaren, 2004. 

De emerger ziet 
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 Conclusie: Emerging Churches hebben hun identificatie 
met Jezus en de komst van het Koninkrijk. Daarom staan ze 
open voor de ander en willen ze geen systeem van geloof 
opleggen. Ze laten zien dat het Koninkrijk realiteit is door 
hun levenswandel. 
 
2.5 Dienen vanuit vrijgevigheid 

 Het modernisme wordt 
beheerst door 
zelfverwerkelijking en dat is het 
tegenovergestelde van de 
vrijgevigheid die voortkomt  
vanuit het evangelie. Emerging 
Churches begrijpen hun 
bediening vanuit Jezus en het 
Koninkrijk van God. Door hun 
manier van leven wilde Jezus en 

zijn gemeenschap de Thora vervullen. Doordat de 
gemeenschap rondom Jezus uit ballingschap was bevrijd 
mocht ze participeren in de Missio Dei: Gods plan om deze 
wereld te verlossen van het kwaad. Jezus deed dit door te 
dienen uit vrijgevigheid, de gemeenschap mag hierin 
participeren en Jezus’ voorbeeld volgen. 
 
 Het modernisme beheerst de hedendaagse economie. 
Door marketing beheerst men de behoeften van mensen. 
Goede marketing creëert een bepaalde behoefte die er eerst 
niet was. Ook in kerken is er een consumptiementaliteit. 
Kerken moeten hun klanten vasthouden door hen voor te 
schrijven wat ze nodig hebben en ze dit vervolgens zo aan te 
bieden dat ze de volgende week weer willen komen. Veel 
christenen kiezen een kerk op grond van hun behoefte: wat 
geeft deze kerk mij? Emerging Churches willen participeren in 
Gods missie en dus staat niet het consumeren, maar dienen 
centraal. Het evangelie wil dat we geven van wat we 
ontvangen hebben in Christus. Consumptisme berooft mensen 
van hun creatieve potentieel en ontmoedigt participatie. 
Daarom kiezen Emerging Churches voor de volgende 
benadering: 
 
 Van een abstracte naar een belichaamde spiritualiteit. 
Emerging Churches willen hun spiritualiteit beleven door 

Het modernisme 
wordt beheerst door 
zelfverwerkelijking 
en dat is het 
tegenovergestelde 
van de vrijgevigheid 
die voortkomt vanuit 
het evangelie.  
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sociale actie heen. In de dienst aan de armen of het helpen in 
de binnenstad ontmoet men Christus: “Wie dit gedaan heeft 
aan de minste van mijn broeders heeft dit aan Mij gedaan.” 
Wel is men zich er van bewust dat dit niet een sociaal 
evangelie is: we bouwen niet zelf het Koninkrijk, maar we 
participeren in Gods Missie. We ontmoeten Jezus in de ander. 
 
 Veel Emerging Churches zijn 
betrokken bij hulpprojecten als een 
wezenlijk onderdeel van hun leven. 
De kerk heeft geen sociale 
projecten als extra of een keer 
voor wie zin heeft, maar ziet het 
als wezenlijk onderdeel van het 
christelijke leven. Ze zien het 
evangelie niet als verlossing uit de 
wereld maar als de boodschap dat 
God koning wordt over de hele 
wereld en de kerk daarin mag participeren. Daarom wil ze 
allereerst dit goede nieuws belichamen voordat er gesproken 
wordt over het goede nieuws. Het goede nieuws is allereerst 
praktisch: waarom is de aanwezigheid van deze gemeenschap 
‘goed nieuws’ voor de mensen om haar heen? Het is dus geen 
abstracte boodschap van hoe zielen gered worden. De 
vormgeving van vele kerken zijn uiteindelijk gericht op het 
verkondigen van een abstracte boodschap: de stappen om 
gered te worden. Daaromheen zijn dan allerlei activiteiten 
die de abstracte boodschap aantrekkelijk moeten maken. 
Zelfs hulp kan dan worden gezien als een ‘lokkertje’. 

Emerging Churches wil deze praktijk 
volkomen veranderen: ze willen 
holistisch zijn in hun gemeentezijn 
en niet dualistisch. 
 
 Conclusie: Emerging Churches 
willen participeren in Gods Missie: de 
komst van het Koninkrijk en de 
transformatie van de gevallen 
schepping. Daarom staat dienen 
vanuit vrijgevigheid centraal binnen 

de gemeenschap. Ze zien dit niet als een programma van de 
kerk maar als wezenskenmerk. 
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2.6 Deelnemen als producenten  
 Het evangelie maakt het mogelijk om voluit te 
participeren in de komst van het Koninkrijk. Aansluitend op 
de kritiek op de consumptiecultuur uit het modernisme willen 
Emerging Churches een kerk formeren waarin allen 
deelnemen als producenten en niet als consumenten. De 
Emerging Churches willen aansluiten bij de “regel van 
Paulus”, dat in de vroege kerk iedereen iets bijdroeg, naar 
zijn of haar gave. 
 
 De samenkomsten van Emerging Churches hebben niet 
alleen een andere theologische basis, de vormgeving is ook 
radicaal anders. Traditionele kerken hebben een predikant 
die een schaap met vijf poten moet zijn en veel kerkgangers 
ervaren het bezoek als consumptie. In evangelische 
gemeenten, jeugdkerken en mega-churches wordt het 
consumptieve gedrag alleen maar uitvergroot. Maar wat is 
het alternatief? 
 
 Emerging Churches kennen meestal geen podium of 
theateropstelling van stoelen of banken. De kring, de kussens 
of de lounge-opstelling gaan terug op theologische 
vooronderstellingen dat iedereen deelneemt. Een EC-
samenkomst kan bestaan uit een gezamenlijke lunch of diner 
waaraan iedereen, ook gasten aan bijdragen. Er kunnen 
hoekjes of aparte ruimten worden ingericht waar iedereen 
zijn bijdrage kan leveren, kunst kan maken, bijbelstudie kan 
doen, kan mediteren, video kan kijken etc. 
 
 Van Emerging Church-leden mag verwacht worden dat 
ze niet klagen over de diepgang van bijbelstudie of theologie 
(zoals nog wel eens gebeurt in consumptie-kerken). Als het je 
niet diep genoeg gaat, dan studeer je zelf meer en breng je 
dit in in de groep. Als je een onderdeel mist, dan neem je 
zelf initiatief om dit te organiseren. 
 
 Er is in Emerging Churches geen doelgroep die 
prevaleert boven de andere. Iedereen mag deelnemen, 
vragen stellen en zich creatief uiten. Ook jongeren en 
kinderen doen gewoon mee. In kerken die zichzelf 
‘missionair’ noemen zijn er uitgebreide kinderprogramma’s 
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zodat zowel volwassenen als jongeren en kinderen bediend 
worden op hun eigen niveau. Consument van wieg tot graf, 
voor elk wat wils. Emerging Churches geloven dat de sterke 
zich moet aanpassen aan de zwakke. Dit wil niet zeggen dat 
er geen homogene groepen kunnen zijn. Maar dit wordt 
gezien als extra: de bijeenkomsten zijn in principe 
heterogeen en iedereen mag meedoen. 
 
 Emerging Churches maken wel gebruik van liturgie en 
leiderschap. Een samenkomst kan ook heel vermoeiend zijn 
als je steeds maar moet bijdragen. Een liturgie kan de rust 
geven van deelneming binnen een kader dat richting geeft. 
Ook een leidinggevende kan de rust geven door structuur te 
bieden aan de conversatie, het onderwijs of de aanbidding. 
 
 Interactiviteit wordt hoog aangeprezen. Iedereen mag 
zijn vragen stellen of zijn verhaal doen. Juist ook gasten en 
vrienden die er een heel andere levensbeschouwing op na 
houden dan de aanwezige christenen. De gasten weten 
natuurlijk dat ze bij een christelijke gemeenschap zijn. Ze 
waarderen de verhalen van christenen en vragen echt niet om 
valse bescheidenheid. Maar de ruimte om zelf vragen te 
stellen of te delen wordt ook zeer op prijs gesteld. Emerging 
Churches geven daarmee een belangrijk signaal af: je mag er 
eerst bij horen voordat je gaat geloven of je op een bepaalde 
manier gaat gedragen. “First belonging before believing or 
behaving”, is een veel gehoorde leidraad. 
 
 Het vraagt een nieuwe mindset van iedereen om dit 
kenmerk tot bloei te laten komen. Veel christenen maar ook 
gasten kennen alleen maar de consumptieve mindset en 
willen toeschouwer blijven. Maar 
ook leiders trappen regelmatig in de 
valkuil alles te willen produceren 
zodat de rest kan consumeren en zij 
als leider worden geëerd.  Een 
beginnende Emerging Church zou 
deze stijl vanaf het eerste moment 
moeten invoeren als een soort basis 
DNA: waarden waaraan zij zich 
strikt houden. 
 

Maar ook leiders 
trappen 
regelmatig in de 
valkuil alles te 
willen produceren 
zodat de rest kan 
consumeren en 
zij als leider 
worden geëerd.  
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 Conclusie: Emerging Churches mogen participeren in 
het grote plan van God om deze wereld te verlossen. Maar om 
dit in de praktijk te brengen is er een totale verandering 
nodig van mindset: van consument naar deelnemende 
producent. Deelnemen als producent moet een basis DNA zijn 
voor elke Emerging Church op alle niveaus, dus ook voor 
gasten, jongeren en kinderen. 
 
2.7 Creatief zijn als creaties 
 In Jezus is er sprake van de inauguratie van het 
Koninkrijk van God en maakt God een begin aan zijn nieuwe 
schepping. De volgelingen van Jezus worden zelf ook een 
nieuwe schepping en mogen participeren in Gods missie. Als 
creaties van God mogen ze zelf ook creatief zijn omdat ze 
beelddrager zijn van de Schepper. Emerging Churches zien 
hierin geen onderscheid tussen de seculiere en sacrale 
wereld. In beide domeinen moet God als Koning aanbeden 
worden en mogen er tekenen van de nieuwe schepping 
worden opgericht. Zo is er geen apart hokje meer voor 
christelijke muziek of kunst. Er is alleen maar muziek en 
kunst. Christenen mogen als geen ander beseffen dat er 
creatievelingen en kunstenaars zijn. Ze hebben een hoop dat 
God deze wereld zal herscheppen. In hun verbeelding mogen 
ze ‘kijken’ naar deze toekomstige wereld en tekenen daarvan 
oprichten in hun eigen wereld. Hierdoor transformeren ze 
hun werkelijkheid richting een schoonheid die God als 
Schepper voor ogen heeft. 
 
 Het modernisme en de consumptiecultuur zorgen voor 
een McDonaldisering van de maatschappij. Alles in ordelijke 
en beheersbare proporties. De kerk wordt ook McChurch 
waarin iedereen achter de meest succesvolle hype aanloopt. 
Purpose-driven stappenplannen, seeker-sensitive 
programma’s en toolkits om een jeugdkerk te starten in 10 
stappen. One size fits all. Maar Emerging Churches geloven 
dat ieder mens een schepsel is van God en dus ook zelf een 
creatieveling is. De kerk is een gemeenschap die participeert 
in Gods verlossende werk en herschepping is dus ook een 
creatief proces. Nieuwe creaties geven hoop, een verbeelding 
van hoe het zal worden, het zijn vensters waardoor we de 
nieuwe schepping kunnen zien. Creaties zijn op zichzelf een 
vorm van aanbidding. Maar nooit los van de Schepper en het 
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grotere verhaal, anders kan creativiteit vervallen tot 
egocentrische afgoderij. Emerging Churches geloven dat er 
een vernieuwing van de verbeeldingskracht moet komen, 
waarin een nieuwe impuls komt voor kunst en muziek, maar 
ook in vormgeving en creativiteit, in het oplossen van 
problemen en het doen van innovaties. Geloof in de 
schepping en herschepping, en verlossing van het kwaad moet 
leiden tot een uitbarsting van nieuwe creativiteit en 
verbeelding. 
 
 Emerging Churches maken gebruik van stijlen en 
invloeden uit hun hele context of uit nieuwe bronnen. Nieuwe 
technieken, instrumenten en expressievormen kunnen zo een 
plaats krijgen. Van popmuziek tot schilderkunst, van DJ tot 
dans, van oude psalmen tot lichteffecten, er zijn haast geen 
grenzen. Een duidelijke grens is de sustainability. Als 
creatievelingen helemaal ‘los’ gaan, gaat het toch weer om 
de ene productie waar de rest consument van is. Veel 
Emerging Churches zijn wel creatief, maar houden het 
simpel, eenvoudig te reproduceren. Geen hele band met 
muziekinstallatie, maar een enkele gitaar of piano. Geen 
dure randvoorwaarden, maar eenvoudige oplossingen. 
Interessant is ook de hernieuwde interesse voor symbolen en 
rituelen, oude en nieuwe liederen en vormen van creatieve 
spiritualiteit. Ook maken sommige Emerging Churches hun 
expressie publiek zodat iedereen in de openbare ruimte kan 
meegenieten en hoop kan krijgen voor de komende nieuwe 
wereld. 
 
 Conclusie: Emerging Churches hebben hoop op de 
komende nieuwe schepping die ze creatief willen voorstellen. 
Omdat ze geloven dat ze, als creatie van God zelf, ook 
creatief zijn, gebruiken ze instrumenten en bronnen uit Gods 
schepping om de wereld te herscheppen en door verbeelding 
hoop te geven. 
 
2.8 Leiden als een lichaam 
 Het modernisme wil de natuur volledig onderwerpen 
aan de redelijkheid van de mens. Door technische 
vooruitgang en beheersing zou de mens zichzelf kunnen 
verlossen van de chaos en onvoorspelbaarheid. Leiderschap in 
een moderne tijd staat dan ook voor autoriteit, uitgelegd als 
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heerschappij. De mens was heer over de wereld en had zijn 
eigen koninkrijk, de autonome mens.  
 De kerk krijgt in het modernisme een eigen, veilige en 
onschuldige plaats: de hoeder over de sacrale wereld en de 
zielen van haar leden. Maar het autoritaire denken had wel 
degelijk invloed op de moderne kerk. De leden moesten zich 
onderwerpen aan de leider die een hiërarchische positie 
bekleedde. Omdat de kerk bestond uit consumenten moest de 
leider wel een hiërarchische positie hebben om de markt te 
kunnen aansturen. In megachurches en jeugdkerken wordt de 
leider op een nog hoger voetstuk geplaatst omdat hij een 
team moet inspireren of een bureaucratie moet organiseren. 
Ook al wordt er in kerkelijke kring met de mond beleden dat 
er sprake is van ‘dienend leiderschap’, toch blijft de 
predikant op het podium staan, hij heeft de microfoon, stelt 
de agenda en heeft een kantoor. De ene of enkele 
professionals worden betaald hebben meer verantwoordelijk-
heden dan de rest van de gemeente. 
 
 Een verandering naar onbetaalde krachten of 
instituutloze kerken met eenvoudige structuren is niet 
voldoende. Ook dan kan een charismatische leider de macht 
naar zich toetrekken op grond van psychologische 
beïnvloeding. Vele sekten kennen officieel geen hiërarchie, 
maar iedereen weet wie de lakens uitdeelt! Emerging 
Churches willen starten vanuit een theologische bezinning en 
dit vertalen in een ecclesiologisch model waarbij het 
leiderschap volledig op de schop moet. 
 
 Emerging Churches beginnen bij de theologie van het 
Koninkrijk van God. Er is maar één God en één Heer, Jezus 
Christus, waaraan de gemeente en de wereld zich dient te 
onderwerpen. Leidinggevenden mogen best gezag hebben, 
maar de positie van macht ligt slechts bij God en dus bij geen 
enkel mens. Een Emerging Church leert verder dat Jezus een 
gemeenschap rondom zichzelf formeert die mag participeren 
in de transformatie van deze wereld en de verbeelding van de 
werkelijkheid richting Gods nieuwe schepping. In deze 
gemeenschap participeren allen en niet een eenling of een 
team. Emerging Churches kennen geen hiërarchisch 
leiderschap en geen scheiding tussen professionals en leken.  
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 Leiderschap binnen Emerging Churches is echter wel 
degelijk aanwezig en stelt veel hogere eisen aan de 
leidinggevenden dan in moderne kerken. In moderne kerken 
krijgen leiders een positie en aanzien, respect en waardering 
(en salaris) en allerlei zichtbare hiërarchische structuren 
(preekstoel, microfoon, kantoor of pastorie). De moderne 
kerkleider zal steeds opnieuw moeten vechten tegen 
ijdelheid of machtsmisbruik. Vele leiders maskeren hun eigen 
onzekerheid of beschadigingen door de positie te blijven 
bekleden. Vaak hoor je van de leider die is gevallen, dat hij 
machtspelletjes is gaan spelen of seksueel misbruik heeft 
gepleegd. Niemand had hem verteld dat hij gewoon een mens 
is, net als iedereen. Hij moest volmaakt en ‘in control’ zijn. 
Emerging leidinggevenden daarentegen hebben geen hogere 
positie en krijgen niet meer respect omdat ze hun gave van 
leiderschap gebruiken. Ze faciliteren de gemeenschap met 
hun initiatieven, zonder gebruik te maken van controle. Zij 
maken geen beslissingen, maar laten de gemeenschap de 
beslissingen maken, door consensus. Toch leggen zij naar God 
en naar de andere gemeenschapsleden verantwoording af 
voor hun leiderschap. De Emerging Churches kennen een 
proces van onderlinge aansprakelijkheid waar de 
leidinggevende deel van uit maakt. Zijn initiatieven als 
leidinggevende staan op één lijn met initiatieven op andere 
gebieden en binnen de Emerging Church blijft er wederzijdse 
aansprakelijkheid. 
 

De kwaliteit van Emerging leidinggevenden moet vele 
malen groter zijn omdat zij theologische inzichten moeten 
hebben en zij moedig moeten zijn. Het theologisch inzicht is 
noodzakelijk om te weten waarom 
en waarnaar je een gemeenschap 
leidt. Dit heeft niets te maken met 
het weten van alle antwoorden of 
met een bijzonder analytisch 
vermogen om theologie en bijbel te 
kunnen bestuderen. In moderne 
kerken kan de leidinggevende in 
principe slechts analyticus, herder of manager zijn. Emerging 
leidinggevenden moeten het grote verhaal kennen van 
schepping en herschepping en van de centrale positie van 
Jezus als Heer. Ze moeten weten dat God de mensheid in 
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Christus laat participeren in de transformatie van de 
werkelijkheid. Daardoor weten ze wat er moet gebeuren 
zonder alle antwoorden op een rij te hebben. Ze kennen 
echter wel “de weg” maar niet “het antwoord”.24 Deze 
wetenschap zal hen moed geven om te inspireren de 
gemeenschap te leiden in de transformatie van de 
werkelijkheid, gemeenschapsvorming, dienstbaarheid, 
participatie en creativiteit. De leidinggevende maakt ruimte 
voor allen omdat God door zijn Geest deze ruimte wil 
benutten. De Emerging Churches kennen dus geen dienend 
leiderschap, omdat dienen geen 
optie is, maar standaard voor 
iedereen geldt. De Emerging 
Churches kennen slechts geestelijk 
leiderschap waarin de 
leidinggevende zijn kwaliteit 
gebruikt om ruimte voor de nieuwe, 
alternatieve gemeenschap te 
vormen. Er is moed voor nodig om 
dit te doen zonder te verlangen 
naar een positie van macht en 
controle. 

 
 Het zal voor Emerging Churches een enorme uitdaging 
zijn om deze leidinggevenden te vinden. Veel potentiële 
leidinggevenden zullen een verlangen kennen naar macht en 
controle omdat dit nu eenmaal de mindset is van de moderne 
mens. Daarom zullen Emerging Churches veel aandacht 
moeten geven aan het opleiden van leidinggevenden vanuit 
de hierboven beschreven waarden. 
 
 Welke concrete waarden spelen er bij het leiderschap 
binnen Emerging Churches? Ten eerste: waarom is er 
leiderschap? Ten tweede wat is de basis voor het leiderschap? 
Ten derde: wat is de relatie van de leidinggevende tot de 
gemeenschap? En ten vierde: wat moet de leidinggevende 
doen? 
 

                                       
24  Rob Bell, Velvet Elvis, Repainting the Christian Faith, 
Zondervan, Grand Rapids, 2005. Vooral het tweede hoofdstuk 
“Yoke” laat zien dat er interpretatie van de bijbel moet 
plaatsvinden. De bijbel is geen antwoordenboek. 
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Waarom is er leiderschap? Leiderschap heeft te maken 
met richting. Weten waar je bent en waar je naar toe moet. 
Leiderschap gaat over het kennen van –een stukje van- de 
weg. Brian McLaren heeft ooit eens een vergelijking gemaakt 
tussen leiderschap en de film “The wizard of Oz”. Dorethee is 
onderweg naar de wizard en ontmoet onderweg allerlei 
andere figuren met vragen en noden. Op het eerste gezicht is 
Dorothy volkomen ongeschikt voor het leiderschap. Ze is van 
het ‘verkeerde’ geslacht (vrouw) en heeft de ‘verkeerde’ 
leeftijd (jong). En ze heeft ook niet alle antwoorden en is 
kwetsbaar als mens. Ze stelt zelf vragen en is vol 
verwondering en fantasie. Al deze eigenschappen maken haar 
ongeschikt voor modern leiderschap, maar zeer geschikt voor 
post-modern leiderschap. Ze weet dat ze op de weg-van-de-
gele-stenen moet blijven om de tovenaar te vinden, verder 
heeft ze niet alle antwoorden op alle vragen. Daarom is 
Dorothy een model voor Emerging Church leidinggevenden. 
Weet op welke weg je staat (de weg van Christus) en weet 
waar je heen wil gaan (van Schepping naar Herschepping). 
Onderweg kom je vele medereizigers tegen (de 
gemeenschap). Je kunt niet alle vragen beantwoorden, maar 
wel inspireren om samen de weg van Christus te gaan, om 
Hem te volgen over de weg van “het kruis” naar “de 
opstanding”, de nieuwe schepping. 

 
Emerging Churches kennen leidinggevenden die niet zelf 

in een hiërarchische positie van controle staan, maar in een 
netwerkstructuur van kleine kringen waarin niet de 
leidinggevende een visie heeft voor iedereen, maar waar 
iedereen mag participeren in het opstellen van een visie-
document. De visie is dan van iedereen, en niet alleen van de 
leidinggevende. 

 
 Wat is de basis voor het leiderschap? Bernard de Groot 
(OASE, Soest) stelt het als volgt: “De leidinggevende mag dus 
niet een besluit nemen zonder goedkeuring van het lichaam. 
Kan dit leiden tot een dead-lock? Een situatie die zo 
destructief is voor het “lichaam” dat een besluit wel 
genomen moet worden? Denk aan vier auto's die tegelijk op 
een gelijkwaardig kruispunt aankomen. Dan moet iemand, 
net als in het  verkeer, heel voorzichtig de moed hebben om 
kwetsbaar te zijn en te gaan rijden. In de gemeente is er 
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wederom een plicht, geen recht. De plicht om een duidelijk 
voorstel te doen en daar zelf in mee te gaan. Waar zou de 
leidinggevende het recht vandaan halen om te heersen? ‘Laat 
dit zo onder u niet zijn!’ Dit voelt vreemd; onzeker; 
onwerkbaar. Maar mogelijk de enige gezonde manier met 
lange-termijn vruchten. Iedereen is voor zich enkel en alleen 
verantwoording verschuldigd aan God.” 
 
 Emerging Churches weten dus 
dat leiderschap belangrijk en 
noodzakelijk is maar is gebaseerd op 
de gave die je van God hebt 
gekregen. Deze gave zal vanzelf 
blijken uit het initiatief dat je 
neemt, de moed die je hebt en 
inzicht in het kennen van de weg. 
Leiderschap zal blijken uit de passie 
die je hebt voor de gemeenschap, 
het enthousiasme wat je ten toon 
spreidt in de initiatieven die je 
neemt. En Leiderschap is gebaseerd 
op “track record” en niet op positie. Door ervaringen met 
leidinggevenden weet de groep wie er gebruikt wordt voor 
leiderschap. Dit blijkt achteraf en is niet gebaseerd op positie 
of macht. Vergelijk het met het aanschaffen van een product 
op internet. Je zult een beslissing niet alleen maken op grond 
van de beschrijving van de maker van het product, maar ook 
op recensies van gebruikers. Waarom hebben anderen iets 
aan dit product gehad? Zo zal leiderschap blijken uit de 
praktijk. 
 

Wat is relatie van de leidinggevende tot de 
gemeenschap? Gibbs en Bolger onderscheiden veranderingen 
van “gesloten naar open leiderschap”, van “agenda opstellen 
door de leidinggevende naar de gemeenschap” en van 
“exclusieve besluitvorming naar het bouwen aan consensus.” 
Er worden aan elkaar oproepen gedaan om te leiden. 
Iedereen, ongeacht maatschappelijke positie, geslacht of 
leeftijd wordt gevraagd initiatief te nemen. Niet iedereen zal 
hiervan gebruik maken en dus zal leiderschap ‘vanzelf’ 
ontstaan door voorzichtig initiatief. Als leidinggevenden van 
zichzelf weten dat ze leidinggevenden zijn, zullen ze anderen 
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stimuleren het initiatief van hen over te nemen. De eerste 
leidinggevende zal anderen naar voren schuiven en bouwen 
aan nieuw leiderschap. Er is immers geen positie die 
behouden moet blijven. Iedereen mag iets op de agenda 
plaatsen. Ook al is er een hoofdlijn vastgesteld, als iemand 
iets inbrengt of iets heeft wat tot dan toe was aangenomen, 
dan komt het zeker op de agenda. Dit wil niet zeggen dat elk 
nieuw agendapunt ook uitgevoerd zal worden zodat er een 
volstrekte willekeur zal ontstaan. De gemeenschap als geheel 
zal de agenda steeds opnieuw serieus nemen, inclusief 
nieuwe agendapunten. In besluitvorming zal er gezocht 
worden naar consensus van de gemeenschap wat in feite de 
hoogste vorm van besluitvorming is. Dit staat in contrast met 
de exclusieve besluitvorming van de autoritaire leider die 
claimt gezag van God te hebben gekregen of die vanuit zijn 
positie de lakens uitdeelt. 

 
Wat moet de leidinggevende doen? Emerging Churches 

geloven dat de leidinggevende de gemeenschap zal 
faciliteren om participant te worden in de Missie van God: de 
komst van het Koninkrijk en de transformatie van de 
werkelijkheid richting de nieuwe 
schepping. Daarom is de 
leidinggevende geen 
tussenpersoon die de gemeente 
bij God moet brengen maar de 
leidinggevende schept ruimte 
die de gemeenschap leert om 
zelf en als groep op weg te zijn. 
De leidinggevende leidt 
bijvoorbeeld geen 
avondmaalsviering, maar neemt 
initiatief zodat iedereen het 
avondmaal viert en elkaar bedient. De leidinggevende maakt 
bedieningen mogelijk. Daarom is de leidinggevende gericht 
op relaties en niet op posities, zoekt accountability bij 
anderen en ontleent geen gezag op grond van vooraf 
opgestelde autoriteit. Hij of zij geeft geen opdrachten wat de 
ander moet doen, maar schept ruimte waarin mogelijkheden 
ontstaan. De ander kan zo zelf de weg ontdekken en de 
leidinggevende heeft hiervoor geduld. De leidinggevende gaat 
geen leden toerusten, maar gaat missionairs toerusten. Geen 
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positie gebruiken om toch je positie te bevestigen, maar 
leiderschap om anderen op te leiden. Geen “CEO” maar een 
spirituele gids. De leidinggevende heeft geen managementkit, 
maar een bepaalde wijsheid die hem de verbeeldingskracht, 
creativiteit en moed geeft om anderen de weg te wijzen. De 
leidinggevende neemt dan ook zelf deel aan alle activiteiten 
en hoeft niet te denken: ik ben de leidinggevende. Iedereen 
is immers vrijwilliger in de Emerging Church.  
 

Conclusie: Leiderschap is belangrijk om richting te 
bepalen en moed is nodig om initiatieven te nemen. Zeker als 
deze initiatieven genomen worden zonder positie van macht. 
Controle is onmogelijk maar vertrouwen is wenselijk. De 
leidinggevende zal willen beïnvloeden, maar nog meer willen 
faciliteren, ruimte scheppen en anderen naar voren schuiven. 
Leiderschap staat volledig in dienst van het grotere verhaal, 
de weg van schepping naar herschepping, de weg van 
Christus. 
 
2.9 Samenvoegen van oude en moderne spiritualiteit 
 Spiritualiteit is makkelijk te omschrijven als je leeft 
met een modernistisch wereldbeeld. De wereld is dan 
gescheiden in de seculiere en sacrale domeinen waarbij het 
duidelijk is dat spiritualiteit behoort tot het sacrale. De mens 
mag bidden en er een persoonlijk geestelijk leven op na 
houden zolang hij zich maar niet bemoeit met de echte 
wereld van politiek, economie, onderwijs en wetenschap. 
Veel mensen ervaren dit modernisme als verstikkend. Als 
alles redelijk, rationeel en waarneembaar moet zijn, als het 
draait om keihard materialisme, als natuurlijke en 
economische wetten het hele leven regeren, is er dan nog 
een zin in het leven? Is er meer dan dit? Is er iets dat de mens 
boven zichzelf uit kan tillen? Wat moet je met het diepe 
besef van goddelijkheid? Hoe zit het met de Geest? 
 
 Het modernisme mat de mens af, gevangen als hij is in 
de ‘ratrace’ naar behoeftebevrediging, macht en status. De 
moderne mens wordt steeds heel eventjes gelukkig als hij 
consument kan zijn, maar daarna wil hij weer meer. De 
consument valt steeds dieper in een bodemloze put. Hij 
ervaart onrust en is op zoek naar diep geluk, rust, evenwicht. 
Hij wil zijn geest de ruimte geven en het hogere zoeken. 
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 Het postmodernisme staat daarom volledig open voor 
holistische visies op de mens en de werkelijkheid. New Age, 
oosterse godsdiensten zoals Boeddhisme en Reiki en moderne 
varianten als de celestijnse belofte en the Secret mogen zich 
in een grote belangstelling verheugen. Een gemiddelde 
westerse boekhandel heeft meer boeken over astrologie, 
hekserij en New Age dan over welk ander onderwerp dan ook. 
De postmoderne mens wil het moderne materialisme niet 
meer als enige bron. Hij zoekt ook naar spiritualiteit. 
 
 Veel christenen staan in eerste instantie negatief 
tegenover deze postmoderne spirituele zoektocht. Kritische 
opmerkingen variëren van ‘hypes’ en ‘eenzijdig’ tot ‘occult’ 
en ‘duivels’. Kritiek is in zoverre terecht dat veel moderne 
mensen dualistisch blijven: modern materialisme aan de ene 
kant en post-modern spiritualisme aan de andere kant. 
Emerging Churches staan toch positief tegenover deze 
ontwikkelingen.25 Niet omdat ze alle spiritualiteiten 
goedkeuren, maar omdat ze geloven dat de mens een 
holistisch wezen is, niet gemaakt voor materialistische of 
spirituele eenzijdigheid. De zoektocht van de postmoderne 
mens is terecht.  
 
 Vanuit het bijbelse verhaal wordt het duidelijk dat de 
mens gemaakt is als beelddrager van God. “Imago Dei”, die 
Gods liefdevolle, creatieve, relationele en rechtvaardige 
karakter mag weerspiegelen in de schepping die gevallen is. 
Christenen mogen door Gods Geest opnieuw herschapen 
worden om gelijk te worden aan de beelddrager van God bij 
uitstek, Jezus Christus, Gods Zoon. Zo worden ook wij zonen 
en dochters van God genoemd. En is dit niet waar ieder 
schepsel naar hunkert? Thuiskomen bij de Vader, het einde 
van de ballingschap, de exodus. De hunkering naar meer 
spiritualiteit is het verlangen naar “Imago Deï”. 
 

                                       
25  Brian McLaren in “A New Kind of Christian” laat zijn 
hoofdpersoon in discussie gaan over een automobilist die zowel 
een christelijke kruis als een “dreamcatcher” in zijn auto heeft. In 
de discussie zegt een christelijke leider: “dit is syncretisme, dit 
kan niet!”. Maar de hoofdpersoon zegt: “dit zegt meer over de 
vragen en de zoektocht van de automobilist.” 
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 De christelijke traditie is rijk aan spirituele bronnen. 
Van eerste gemeente tot de 
kerkvaders, van de kloosterorden tot 
de kathedralen, van zendelingen tot 
diaconale projecten, van psalmen tot 
taizé, van worship tot 
negrospirituals, van dichtkunst tot 
beeldende kunst, in zowel natuur als 
cultuur, de traditie is rijk aan 
spiritualiteit. Emerging Churches 
willen graag van oude en nieuwe 
tradities gebruik maken. Dit is niet 
hetzelfde als het postmoderne “picking the fruits without the 
roots” en een trendy manier van stijlen vermengen. Nee, 
Emerging Churches willen de holistische bronnen gebruiken 
die passen bij de theologische bezinning. 
 
 In de VS zijn veel Emerging Churches ontstaan vanuit 
charismatische orthodox-evangelicale gemeenten. Deze 
kerken waren modern en kenden een verticale, 
transcendente spiritualiteit. Worship ging alleen over Jezus, 
de Heilige Geest en de liefdevolle Vader in de hemel die hen 
zou redden om ook in de hemel te komen. Deze sterk 
orthodoxe, maar zeer dualistische visie wordt in Emerging 
Churches sterk afgewezen. Niet dat men tegen de 
persoonlijke verlossing is of tegen worshipliederen, maar men 
is principieel tegen het moderne dualisme. Andere kerken 
hangen wel een holistische visie aan maar dan in de richting 
van prosperity-gospel wat aan de andere kant ook weer 
aansluit bij het modernistische vooruitgangsgeloof en 
materialisme. In evangelische prosperitykerken heeft men 
een heel transcendente opvatting over hoe God de wereld 
eenzijdig, mechanisch bestuurt.  
 
 Ook verzetten Emerging Churches zich tegen de 
megakerken en jeugdkerken die alleen maar draaien op 
hyperactiviteit en verslaafd zijn aan adrenaline. De productie 
op het podium moeten steeds beter worden om de moderne 
consument tevreden te stellen. In de meeste megachurches 
en jeugdkerken is er weinig of geen ruimte voor stilte, rust en 
reflectie. Er is geen participatie van de bezoeker buiten het 
meeschreeuwen met de worshipleader. Maar welke 
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elementen typeren de spiritualiteit in Emerging Churches dan 
wel? 

 
 Rust, ritme, eenvoud en 
gemeenschap. Genade wordt niet 
gevonden in een schreeuwende 
predikant of worshipleader, genade 
wordt gevonden in de overgave, in de 
rust, in de slaap. God die schept, de 
mens die ontvangt. De mens is 
geschapen in een bepaald ritme. Een 
ritme van dag en nacht, een ritme 
van seizoenen, een ritme van dood 
en opstanding. Emerging Churches 

staan open voor liturgie, oude en nieuwe ritmes in het leven. 
De rust die van een liturgie uit kan gaan is de rust die je 
ervaart bij de natuur en mooie muziek. Het besef dat God je 
een ritme heeft gegeven waarin je mee mag doen. Je hoeft 
niet alles te begrijpen, je gaat mee in de melodie, je 
beantwoordt de woorden. Als je een oud gebed bidt besef je 
opeens: zo had ik het altijd al willen zeggen. En soms komen 
die woorden beter binnen bij rust en stilte, zoals in het 
kloosterleven. Vasten, mediteren, aanbidding en stilte zijn 
oefeningen om Gods fluisterende stem te verstaan. Een 
eenvoudig beeld of een melodie kunnen je opeens raken, 
daar hoeft geen hele show omheen. In Emerging Churches 
heeft men meestal geen rockband op een podium staan, maar 
één of enkele akoestische instrumenten begeleiden de 
muziek. Meerstemmig of acapella, met oude woorden en 
nieuwe melodieën. En deze spiritualiteit bevordert de 
gemeenschap. Daarom staat samen eten en het avondmaal 
vieren centraal in Emerging Churches. De formatie van Gods 
alternatieve mensheid, hoe verscheiden ook is een feest 
waard en leidt tot aanbidding. 
 
 Traditioneel en hedendaags. Emerging Churches 
geloven in de rijkdom van de traditie en staan positief 
tegenover de hedendaagse culturele expressievormen. De 
traditie laat iets zien van Gods grote verhaal door de eeuwen 
heen. De psalmen en de pelgrimsliederen, de negrospirituals 
en taizéliederen laten de rijkdom zien van wie God is en wat 
Hij doet. De psalmen laten als geen andere liederen zien 
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waar God mee bezig is: ‘Zing mee voor God; de hele wereld 
zingt voor God, met ons. Want Hij is goed en wat Hij zegt 
wordt altijd waar, eeuwig waar. Alle eer aan God!’ Deze 
liederen tonen Gods grote plan aan om deze wereld te 
herscheppen zodat iedereen, alle volken, Hem zullen loven 
als Koning en Heer. Maar ook iconen en kaarsen, beeldende 
kunst en beamers kunnen worden gebruikt. Oude tradities 
vertellen het grote verhaal. Maar men staat ook open voor 
moderne technieken en moderne expressievormen. Emerging 
Churches geloven dat de er geen scheiding hoeft te zijn 
tussen seculier en sacraal, immanent of transcendent. 
Daarom zijn moderne melodieën goed te gebruiken. Uniek 
voorbeeld is het project “Psalmen voor Nu” waarin de oude 
woorden in hedendaagse poëzie worden vertaald en op 
popmelodieën worden gezet van hoge kwaliteit. Maar ook 
video, moderne schilderkunst en andere moderne 
expressievormen worden toegepast. 
 

Persoonlijk en in groepen. Spiritualiteit is zowel iets 
persoonlijks wat in stille tijd beleden kan worden, maar is 
ook iets gemeenschappelijks. Emerging Churches willen deze 
twee ook wel eens vermengen. In een ruimte zijn er dan 
momenten voor persoonlijke bezinning, meditatie, studie of 
stilte, evenals voor liturgie en gezamenlijke aanbidding, 
interactieve discussie, video kijken of gezamenlijk gebed. 
Bezoekers worden daardoor meer participant dan consument 
maar weten ook dat ze niet alles zelf hoeven te verzinnen. 
Participatie en rust vormen zo een balans. 

 
Holistisch. Emerging Churches willen de moderne 

scheiding tussen seculier en sacraal, 
natuur en bovennatuur, lichaam en 
geest opheffen. Spiritualiteit hoeft 
dus niet alleen plaats te vinden in 
een kerkzaal (hoewel oude kerken 
en kapelletjes door Emerging 
Churches wel meer worden 
gewaardeerd dan 
bioscoopopstellingen met het 
gezicht naar een podium...) maar 
kan ook beleefd worden in de natuur of met het lichaam. 
Boswandelingen en spirituele tochten op de heide zijn ook 
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echte aanbiddingsdiensten. Net als het bewandelen van een 
labyrint met begeleiding van spirituele muziek op een mp3-
speler. Spirituele dans en meditatietechnieken mogen weer. 
Lichaam en ziel worden gezien als een geheel. Maar ook 
daden van gerechtigheid, hulpverlening en milieuactiviteiten 
worden in zelfde mate gewaardeerd als “bovennatuurlijke” 
genezing of profetie. Er is in Emerging Churches geen hogere 
of lagere waardering voor transcendent of immanent. Wat de 
charismatische gebedsgenezer zal zien als goddelijk ingrijpen 
en wat de bevrijdingstheoloog ziet als sociale gerechtigheid 
ziet de Emerging Church als vooruitgrijpen op de komende 
eeuw: Gods toekomst wordt zichtbaar in het heden. Zowel 
een wonder als het helpen van de naaste is Gods komende 
Koninkrijk. Daarom is het ‘Onze Vader’ een buitengewoon 
spiritueel moment in zowel horizontaal als verticaal opzicht: 
Laat Uw naam worden geheiligd; Laat Uw Koninkrijk komen; 
Laat Uw wil worden gedaan op aarde, zoals het gedaan wordt 
in de hemel...” 
 

Conclusie: Emerging Churches putten uit vele 
verschillende bronnen uit de christelijk traditie. En dit doen 
ze op een holistische manier waarbij alle zintuigen en zowel 
geest als lichaam een plaats krijgen. Maar ook moderne 
techniek staat ter beschikking zolang alles functioneel en 
sustainable blijft. Uiteindelijk is de ultieme spiritualiteit: laat 
Uw Koninkrijk komen op aarde, zoals in de hemel. 
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3. Verkenning Emerging Church Theologie. 
 
Inleiding 

Deze verkenning is bedoeld om enkele theologische 
opvattingen binnen de Emerging Church op een rij te zetten. 
Vooral op blogs en websites worden enkele zaken als 
vanzelfsprekend aangenomen die in Nederland nagenoeg 
onbekend zijn buiten theologisch geschoolde kringen om. Het 
gaat om de volgende zaken: 

 
Ten eerste de hernieuwde zoektocht naar de 

historische Jezus. Deze zoektocht is misschien bekend of 
wordt zelfs met wantrouwen bekeken. We kennen misschien 
Albert Schweitzer en het Jesus Seminar wel. Maar de 
Emerging Church-theologie bouwt voort op een stroming 
genaamd “The third quest for the historical Jesus.” Enkele 
belangrijke personen in dit onderzoek zijn: James D. Dunn26 
en natuurlijk N.T. Wright27. Belangrijke vragen hierbij zijn: 
wie was Jezus, wat waren zijn drijfveren en motivaties, wat 
trachtte hij te bereiken en is dat gelukt? Is wat we weten van 
Jezus de nalatenschap van het christendom en van de 
verkondiging van de eerste gemeente? Doet het er eigenlijk 
wel toe wie de historische Jezus was? Kunnen we het 
eigenlijk wel achterhalen? 

 
Ten tweede is er veel aandacht voor de persoon en de 

brieven van Paulus. Het gaat hier om een stroming genaamd 
“the New Perspective on Paul”. De belangrijke persoon in dit 
onderzoek is Ed Sanders, die een ware revolutie heeft 
ontketend in het Paulusonderzoek. Sinds de publicatie van 
Sanders’ werk “Paul and Palestinian Judaism” spreekt men 
van “voor en na Sanders”. N.T. Wright bouwt ook voort op de 
inzichten van Sanders. Belangrijke vragen hierbij zijn: Was 
Paulus de stichter van het christendom? Wat was er nieuw ten 
opzichte van de leer van Jezus? Wat zegt het Judaïsme van de 
eerste eeuw over Jezus en Paulus? Wat was de hoop van de 
Joden en wat betekende het werk van Jezus ten opzichte van 

                                       
26  Zie James D.G. Dunn, Christianity in the making, vol. 1, 
Jesus Remembered, Grand Rapids, Eerdmans, 2003. 
27  Zie N.T. Wright, Christian origens and the question of God, 
vol 2, Jesus and the victory of God, Minneapolis, Fortress Press, 
1996. 
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deze hoop? Hoe moeten we de brieven van Paulus lezen tegen 
de achtergrond van het Judaïsme van de eerste eeuw? 

 
 Ten derde is er de theologische vraag naar de 
verhouding tussen kerk en cultuur, politiek en ethiek. Wat is 
de taak van de kerk in de cultuur van tegenwoordig die in een 
transitiefase zit van modern naar postmodern en van 
christelijk naar post-christelijk? Belangrijke theologen zijn: 
Stanley Hauerwas, Oliver O’Donovan, N.T. Wright, Rodney 
Stark en Stuart Murray. De Emerging Churches stellen zich de 
vraag: Is de kerk en haar theologie een bondgenoot van de 
heersende cultuur en kan zij dus gebruik maken van 
bevindingen uit de seculiere wetenschap of staat zij kritisch 
tegenover de heersende cultuur en moet zij haar eigen grond 
ontdekken waarop zij wetenschap kan bedrijven?  Hieraan is 
natuurlijk de politieke consequentie verbonden: is de kerk en 
haar theologie een partner van de staat in het organiseren 
van de samenleving of is zij een alternatieve samenleving die 
kritisch staat tegenover de heersende politiek? Deze discussie 
is vooral van belang in de waardering van zowel modernisme 
als postmodernisme en de transitie van christendom naar 
post-christendom.  
 
 De Emerging Churches zijn in hun theologische 
opvattingen zeer divers en de conversatie is jong en onaf. In 
de VS zijn de meeste Emerging Church mensen afkomstig uit 
post-evangelische kring maar een groeiend aantal uit post-
liberale kring. Deze twee stromingen hebben soms 
tegengestelde vragen, maar ontmoeten en bevruchten elkaar 
in het theologische debat. Post-evangelischen worden 
gedreven door de overtuiging dat fundamentalistische en 
biblicistische opvatting zijn geworteld in moderne en dus ten 
diepste seculiere opvattingen. Ze hebben een sterke afkeer 
gekregen van rationeel ogende dogma’s en rechtlijnige 
stellingnames in bepaalde politieke en ethische debatten. 
Soms staan ze ook kritisch tegen de mega-churches en haar 
bureaucratie.  
 

Post-liberalen zijn groot geworden met modern 
wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s gebaseerd op het 
logisch positivisme. Daarmee werden zoveel mogelijk 
concessies gedaan in theologische stellingnames om het 
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christelijke gedachtegoed aanvaardbaar te maken in het 
publiek debat van politiek en ethiek. Christelijk geloof was 
de rationeel aanvaardbare religie. Maar de post-liberaal ziet 
dat deze liberale stellingname geen toekomst biedt voor de 
uitdagingen in onze tijd. Emerging Church-mensen zijn 
meestal bijbel-kritisch maar lopen niet mee in de dwang van 
moderne (logisch positivistische) wetenschap. Het 
bijbelkritische maakt hen minder naïef en geeft hen meer 
inzichten in theologische complexiteit. Toch willen ze hun 
geloof en hun theologische inzichten handen en voeten geven 
in de praktijk van het kerkzijn. Post-evangelisch en post-
liberaal ontmoeten elkaar binnen de EC-conversatie. 
 
3.1 Epistemologie en Hermeneutiek. 

Binnen Emerging Churches maakt men gebruik van 
theologische inzichten om het geloofsleven in de kerk vorm te 
geven. In een post-moderne tijd kan men echter geen 
theologie gaan bedrijven zonder 
eerst de vraag te stellen: hoe lees ik 
de bijbel, met welke bril? Dit is de 
vraag van de Hermeneutiek. Maar 
voordat je de tekst gaat lezen moet 
je jezelf afvragen: wat is kennis? Via 
welke wegen kan ik aan kennis 
komen over God en over Gods 
bedoeling met deze wereld? Dit is de 
vraag van de Epistemologie. 
Emerging Churches zijn geen 
postmoderne kerken en hoeven er 
dus geen postmoderne epistemologie op na te houden. Wel 
delen ze met het postmodernisme de kritiek op de modern 
epistemologie.28 Het is goed om kort stil te staan bij de 
moderne epistemologie om van daaruit te deconstrueren en 
te reconstrueren. 

 
In onze westerse wereld is er een hoofdrol weggelegd 

voor de wetenschap als meest betrouwbare bron van kennis. 
Als iets “wetenschappelijk is bewezen” dan is dit voor veel 
mensen boven alle twijfel verheven. Dit heeft te maken met 
onze (vaak impliciete) overheersende visie die voort komt uit 
                                       
28  Zie W.J. Ouweneel, Wijs met de wetenschap, Heerenveen, 
Barnabas, 1997, p. 85-100 
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de geschiedenis van het westen. (Sterker nog: daarom 
noemen we het westen zoals we het noemen: de westerse 
wereld die voorkomt uit het moderne wetenschappelijke 
denken!) We hebben ook een groot vertrouwen in de 
wetenschap omdat we vooruitgang zien in onze maatschappij. 
Gezondheidszorg, communicatiemiddelen en luxe artikelen 
zijn toch het resultaat van wetenschap. Het “gelijk” van de 
wetenschap ligt voor de hand en we zijn een stuk minder 
kritisch. We geven de wetenschap bijvoorbeeld niet de schuld 
van de negatieve kanten van technische vooruitgang, zoals 
massavernietigingswapens en milieuvervuiling. We gaan 
kritisch de wetenschap doornemen om te zien wat 
wetenschap wel en niet kan zeggen, wat de grenzen van de 
kennis zijn. 

 
Er zijn verschillende wegen waarlangs iemand kennis 

kan krijgen. Veel vormen van kennis zijn naïef (niet kritisch 
doordacht) of gebaseerd op eigen ervaringen. De ervaring is 
een gebeurtenis die diepe indruk maakt op het leven van een 
individu. Een voorbeeld uit de film “Amarican History X”: Een 
blanke jongen is extreem racistisch omdat zijn vader 
vermoord is door zwarte criminelen terwijl hij, als 
brandweerman, het huis van een zwarte aan het blussen was. 
Door deze zeer negatieve ervaring komt deze jongen tot de 
overtuiging dat alle zwarten slecht zijn en alleen het blanke 
ras goed. Pas in de gevangenis komt hij tot de overtuiging dat 
hij ernaast zat. Ook nu door ervaring: hij wordt verkracht 
door zijn blanke nazi-maten en beschermd door een zwarte 
jongen. Toch is er door individuele ervaringen weinig te 
zeggen over algemene waarheden: “alle zwarten zijn slecht” 
of “het blanke ras is goed”. Dit wordt net zo makkelijk 
weerlegd door nieuwe ervaringen. 
 

In alle delen van de wereld is 
er daarom gezocht naar een vast 
fundament van kennis. Hoe weet ik 
of iets goed is of slecht? Op grond 
waarvan maak ik keuzes of bepaal ik 
mijn gedrag? In het pre-modernisme 
werd er verwezen naar 
gezaghebbende personen of 
gezaghebbende geschriften. Daarin 
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had men een haast blindelings vertrouwen. Dit vertrouwen 
noemt men ook wel geloof. Geloof is dan het vaste 
vertrouwen op de juistheid van de bron. Geloof was vaak 
religieus (geloof in een God of goden) bepaald. Toch hoeft dit 
niet zo te zijn. Er is ook geloof in wetenschap of geloof in een 
gezaghebbend persoon mogelijk naast geloof in God of goden. 
Geloof is dus een algemeen menselijke capaciteit terwijl 
religieus geloof zich richt op God of goden. 

 
In de hele wereld had men in de oudheid een vast 

religieus geloof. De God (maar meestal de godenwereld) was 
het vaste fundament voor de levensbeschouwing van het 
individu of de samenleving als geheel. Dit noemt men ook wel 
het mythische tijdperk. Het mythisch tijdperk kenmerkt zich 
door een diep vertrouwen in de juistheid van de religieuze 
geschriften of symbolen. De goden bepaalden wat goed of 
kwaad was. 

 
In het Griekenland van 500 tot 200 voor Christus ging 

men langzaam over naar een ander fundament voor kennis. 
Het theoretisch denken (de rede) werd een onafhankelijk 
bron van ware kennis, naast of boven het religieuze geloof in 
de mythen. Vooral Plato en Aristoteles hebben hier de 
grootste rol gespeeld. 

 
Plato had een diep kritische houding ten opzichte van 

de ervaring van het individu. Hoe kun je nu zeker zijn over 
wat je ziet of hoort? De waarheid van de kennis moet liggen 
in een onzichtbare metafysische werkelijkheid (de 
ideeënwereld). Alle zichtbare, fysische dingen zijn slechts 
een afspiegeling van de onzichtbare, metafysische 
waarheden. In drie voorbeelden: 

 
Voorbeeld 1. Paarden herkennen wij als paard omdat de 
definitie van “het paard” al van te voren vastligt. 
Voorbeeld 2. De volmaakte cirkel komt niet voor in de 
werkelijkheid, maar wel in theorie (omtrek = 2πr). De 
volmaakte cirkel bevindt zich dus in de werkelijkheid van het 
denken. 
Voorbeeld 3. Volmaakte goedheid bestaat niet op aarde, 
maar wel in ons denken. Via onze ziel weten we dus wat 
goedheid is. Onze ziel kunnen we met ons denken 
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doorgronden. 
 

Voor Plato was er via het theoretisch denken ware 
kennis van de zichtbare werkelijkheid mogelijk door 
denkkracht vanuit de metafysische werkelijkheid. Dit noemen 
we ook wel het dualisme: de wereld is te verdelen in een 
materiële/fysische werkelijkheid, die een afspiegeling is van 
de ware, geestelijke/metafysische werkelijkheid. 

 
Aristoteles was als leerling van Plato meer gericht op 

de zichtbare werkelijkheid. Hij dacht dat er geen aparte 
metafysische werkelijkheid was. Aristoteles stelt dat ware 
kennis ontstaat door theoretische kennis vanuit vele 
observaties. Het kenmerkende van het paard, de cirkel en 
goedheid ontstaat uit vele observaties van paarden, cirkels en 
goede zaken. Eerst zijn er dus de observaties, vervolgens de 
waarheden. 
 

Met een hele grote sprong gaan we van de 3e eeuw voor 
Christus naar de 17e eeuw erna. In Europa ontstaat er een 
nieuwe stroming genaamd de Verlichting. De Verlichting is de 
tijd waarin de filosofie en de wetenschap zich los maken van 
het gezag van de oude bronnen en het gezag van de Rooms 
Katholieke kerk.  

 
Een eerste denker was Rene Descartes. Hij vroeg zich af 

wat waar is en twijfelde aan alles, zelfs aan zichzelf. Wat 
bestaat er eigenlijk echt? Alles kan wel schijn zijn. Omdat hij 
twijfelde wist hij één ding zeker: ik denk. En dus kwam hij 
tot zijn beroemde uitspraak: Cogito ergo sum; ik denk dus ik 
ben. Hiermee werd Rene Descartes een opvolger van Plato en 
de grondlegger van het moderne Rationalisme. Het 
rationalisme stelt dat er geen grotere zekerheid bestaat over 
de waarheid van kennis, dan kennis verkregen door logisch 
denken. Vanuit het denken wordt elke vorm van kennis 
opgebouwd. Is iets niet te begrijpen met het logische denken 
dan is het een mindere waarheid of zelfs onzin. Het 
rationalisme gaat er vanuit dat er een logische samenhang in 
de werkelijkheid is, nog voordat je er iets van hebt 
waargenomen. Behalve Descartes waren er andere grote 
rationalisten: Spinoza en Leibnitz. Alle drie waren zij grote 
wiskundigen. Het rationalisme werkt met deductie: van 
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algemene theorieën werken naar concrete stellingen. Dit 
doet de wiskunde ook. 

 
Men noemt dit rationalisme van Descartes ook wel 

“Funderingsdenken” of “Foundationalism”.29 De kenmerken 
hiervan zijn: 

 
1) Er zijn fundamentele- of basisstandpunten, die hun eigen 
waarheid garanderen en die toegankelijk zijn voor ieder 
rationeel mens onafhankelijk van historische en culturele 
context. 
2) Er kunnen afgeleide standpunten ontwikkeld worden uit 
deze basisstandpunten. 
3) De verbinding tussen de basisstandpunten en de afgeleide 
standpunten is zodanig dat de waarheid van de 
basisstandpunten over gaat naar de afgeleide standpunten. 
 

De grote tegenhanger van het rationalisme kwam vooral 
van de Britse eilanden. Het rationalisme had als grote nadeel 
dat men allerlei vooronderstellingen had die men niet eerst 
ging controleren of meten, maar die vast stonden vanwege 
het rationele karakter van de bewering.  

 
Voorbeeld van rationalisme: de baan van een planeet 

moet een volmaakte cirkel zijn. Toch waren er vele 
wetenschappers die andersom ging werken. Dit waren, in 
tegenstelling tot de wiskundige rationalisten, vooral 
natuurkundigen. Vaak vanuit de vooronderstelling dat God 
het heelal met wijsheid had gemaakt durfden ze vrij te 
onderzoeken om vervolgens theorieën te ontdekken. Religie 
staat dus niet tegenover wetenschap zoals vaak wordt 
beweerd. Keppler kwam toen met de stelling dat de banen 
van de planeten een ellips waren en geen cirkel. Toch moest 
hij oppassen voor de heersende wetenschappelijk en 
kerkelijke macht en pas laat kwam hij met zijn bevindingen. 
Keppler ging in tegen Plato en Descartes door te beweren 
dat: daar waar de materie is, is de meetkunde. 
 

De naam van de nieuwe stroming is het Empirisme. Het 

                                       
29  Niet te verwarren met “Fundamentalisme” wat slaat op het 
religieuze idee dat men in een religieuze tekst een blauwdruk ziet 
voor een religieuze samenleving. 
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empirisme gaat er vanuit dat de waarneming van gegevens 
buiten jezelf vooraf gaat aan het construeren van logische 
theorieën daar over. John Locke stelt dat er eerst 
waarneming is voordat je iets kunt ontdekken en hierover een 
theorie kunt ontwikkelen. Je moet vrij kunnen waarnemen. 
David Hume gaat veel verder door te stellen dat er helemaal 
geen samenhangend geheel is. Er zijn alleen losse impressies. 
George Berkeley neemt weer een hele andere weg. Hij stelt 
dat er zelfs geen bewijs is voor objecten buiten jezelf. 
Slechts God houdt de objectieve buitenwerkelijkheid in 
stand. De Empiristen stonden in een lijn met Aristoteles. Er 
was duidelijk sprake van inductie; van vele waarnemingen tot 
een algemene theorie. 

 
In de 19e eeuw ontwikkelde Auguste Comte een 

wetenschappelijke denkrichting die bekend is geworden 
onder de naam Logisch Positivisme. Het logisch positivisme 
stelt dat alle opvattingen en meningen die niet door de 
wetenschap empirisch kunnen worden geverifieerd berusten 
op onzin! Comte is dus een echte empirist. Alleen wat je 
waar kunt nemen via wetenschappelijke methoden kan leiden 
tot ware kennis. Dit werd de “standard view of science” in de 
19e eeuw! Belangrijk is het woord verificatie. Verifiëren 
houdt in dat je vanuit je observaties de juistheid van je 
theorie laat zien. Je ziet bijvoorbeeld een aantal zwarte 
raven en je theorie is: “alle raven zijn zwart”. Een typisch 
voorbeeld van empirische inductie. Logisch positivisten waren 
er groot voorstander van om alle “hogere” zaken als God en 
religie, maar ook de menselijke geest en de metafysica van 
Plato uit te bannen. God is bijvoorbeeld niet waar te nemen 
en dus niet verifieerbaar. Te zeggen dat God of de Geest 
bestaat is dus wetenschappelijke onzin omdat hij niet is te 
zien. Vandaag de dag zijn veel mensen impliciete logisch 
positivisten. 

 
De huidige definitie van wetenschappelijke kennis is 

dan ook: 
1) Uitgangspunt voor wetenschappelijk onderzoek moeten 
empirisch geobserveerde gegevens zijn. Deze gegevens 
moeten objectief waarneembaar zijn d.w.z. iedereen moet 
ze op dezelfde wijze kunnen vaststellen.  
2) De gegevens moeten systematisch verzameld zijn. Ze 
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mogen dus niet het gevolg zijn van toevallige observaties.  
3) De uitspraken moeten eenduidig zijn. Een feit moet 
eenduidig verklaard kunnen worden waardoor alle andere 
verklaringen voor dat feit worden geëlimineerd. 
 

Iets is dus officieel "wetenschappelijk" als er objectief 
waarneembare gegevens zijn, die ook nog eens systematisch 
verzameld zijn. Vervolgens bestudeert men deze gegevens en 
komt tot wetenschappelijke kennis. Er mag dan geen andere 
verklaring zijn voor de wetmatigheden in deze gegevens. 

  
Het logisch positivisme leek 

onaantastbaar, maar er komt al snel 
kritiek uit de hoek van het 
rationalisme door Karl Popper. Hij 
introduceert een nieuwe versie van 
het rationalisme onder de naam: 
Kritisch Rationalisme. Het Kritisch 

Rationalisme beweert dat de mens nooit vrij kan waarnemen 
zonder een rationele vooronderstelling. Je hebt altijd een 
zoekrichting nodig om te kunnen waarnemen. Karl Popper 
zegt dat je nooit via inductie tot volledige ware kennis kunt 
komen omdat je dan in het hele heelal alle empirische 
gegevens moet verzamelen om tot algemeen geldende wetten 
te komen. Dit is volstrek rationeel: je hoeft maar een 
uitzondering te vinden en je theorie kan bij het grof vuil. Het 
vinden van een niet-zwarte-raaf is genoeg om de stelling 
“alle raven zijn zwart” te weerleggen. Deze truc heet 
falsificatie. Falsificatie houdt in dat je probeert de bestaande 
theorieën te ontzenuwen door het tegendeel te bewijzen. 
Lukt dit niet dan blijft de bestaande theorie staan. Het is 
veel makkelijker om een niet-zwarte raaf te zoeken dan alle 
raven te vinden om tot een stelling over de kleur van de raaf 
te komen. Karl Popper zegt ook dat alle mensen al 
vooronderstellingen en geloofsuitspraken nodig hebben 
voordat je tot wetenschappelijke uitspraken kunt komen. 
Interessant neveneffect is dat religie weer mag, omdat het 
bestaan van God niet makkelijk te falsificeren is terwijl het 
haast onmogelijk te verifiëren is. Resultaat is dan wel een 
rationeel godsbeeld los van eventuele openbaringskennis. 

Je hebt altijd een 
zoekrichting 
nodig om te 
kunnen 
waarnemen.  
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De wetenschappers uit het 
Logisch Positivisme alsmede het 
Kritisch Rationalisme gaan ervan uit 
dat wetenschappelijke werk een 
volledig rationele activiteit is. In de 
praktijk echter moeten bijna alle 
wetenschappers hun theorie redden 
door het invoeren van hulp-
hypothesen om hun theorie bij te 
staan. Imre Lakatos stelt dat de 

wetenschap zich ontwikkeld doordat er naast elkaar 
wedijverende wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s 
bestaan (research programs). Een onderzoeksprogramma 
bestaat uit een centrale theorie met daar omheen 
ondersteunende hulp-hypothesen. Lakatos stelt dat de 
hulphypothese nodig is om afwijkende data zo te 
interpreteren dat ze toch in de centrale theorie passen. Hij 
stelt dat “harde data” niet bestaat, maar dat alle data 
“theorie-geladen” zijn en er geen neutrale kennis is. Alle 
data is ook door de centrale theorie ingekleurd omdat de 
mens niet kan zoeken zonder richting vooraf. 

 
Thomas Kuhn stelt dat alle wetenschappers en alle 

theorieën op hun beurt weer onderdeel uitmaken van een 
heersend wetenschappelijk paradigma. Een 
wetenschappelijke discipline, zegt hij, bestaat uit een kring 
van ingewijden die opereren vanuit een bepaald paradigma. 
Een paradigma staat voor het geheel van geloofsopvattingen 
(beliefs), waarden, technieken, enzovoort, die gedeeld 
worden door de leden van die wetenschappelijke 
gemeenschap. In de fysica van de negentiende eeuw was 
bijvoorbeeld de mechanica van Newton zo'n paradigma; in 
onze eeuw zijn dat de kwantummechanica en de 
relativiteitstheorie. In de biologie van deze eeuw speelt het 
neo-Darwinisme die rol. Wetenschappers worden pas 
toegelaten tot die kring van ingewijden na een grondig, 
jarenlang durend initiatieproces dat hen vertrouwt maakt 
met (vaak verzwegen) uitgangspunten, taal, methode en 
manier van kijken. Zij zoeken hun 'ervaringen' binnen de 
context van het paradigma. Een wetenschappelijk probleem 
wordt geformuleerd met behulp van de begrippen van het 
paradigma - een probleem dat zich zo niet formuleren laat is 
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geen wetenschappelijk probleem. Alle 'feiten' die serieus 
worden genomen zijn 'theorie-geladen'. 

 
 Een voorbeeld. Vergelijk een wetenschapper met een 
stroper die 's avonds het bos in gaat met een lichtbak voor 
zijn buik en het geweer in de aanslag en het doel konijnen te 
schieten. Die lichtbak is zijn theorie, zijn zoeklicht, en de 
enige feiten die voor hem relevant zijn, zijn de konijnen die 
hij in zijn lichtbundel vangt. Als men hem zou vragen om 'de 
werkelijkheid' van dat bos te beschrijven, zou hij zeggen: 
'Een bos, dat is een terrein waar je konijnen kunt afschieten 
als je een goede lichtbak en een goed geweer hebt en 
behoorlijk schieten kan.' Al het andere dat daar ook te zien 
en te beleven is ziet hij niet, want hij wenst het te negeren. 
Als men in datzelfde bos een vogelkenner, een dichter of een 
verliefd paartje loslaat, zal men de volgende morgen heel 
andere verhalen kunnen horen over wat er in dat bos te 
beleven valt. 
 
 Wetenschappers zoeken dus hun ervaringen in de 
context van het heersende paradigma en interpreteren ze in 
termen daarvan. Bovendien, zegt Kuhn, klemmen zij zich met 
alle macht vast aan het heersende paradigma en doen er 
slechts met de grootste pijn en moeite afstand van. Het 
wordt tot het uiterste, met hand en tand verdedigd. 
 

Een voorbeeld dat duidelijk maakt dat ook de 
allergrootsten hieraan niet ontkomen is het volgende. Albert 
Einstein ontdekte, in 1915, dat de vergelijkingen van zijn 
algemene relativiteitstheorie tot de conclusie moesten leiden 
dat het heelal niet statisch was. Dat kon niet goed zijn, want 
het heersende paradigma in de kosmologie van die tijd was 
een statisch heelal. Daarom voegde hij aan zijn 
vergelijkingen nog een willekeurige, uit de lucht gegrepen 
constante toe, de kosmologische constante, die alsnog voor 
de gewenste stabiliteit zorgde. Twaalf jaar later kon hij zich 
de haren wel uit het hoofd trekken, toen de astronoom 
Hubble voor het eerst, via de roodverschuiving van het 
sterlicht, besloot tot het uitdijend heelal en de Big Bang, het 
paradigma waar we vandaag weer allemaal in geloven. Een 
ander voorbeeld van een paradigma dat in onze dagen tot de 
laatste snik verdedigd wordt, en dat naar mijn inschatting 
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zijn langste tijd gehad heeft, is de neo-Darwinistische 
interpretatie van de evolutie in de biologie, vooral door de 
opkomst van Intelligent Design (ID). 
 
 De theologie heeft zich vergaand aangepast aan het 
Verlichtingsdenken, aan zowel rationaliteit als aan het logisch 
positivisme. Emerging Churches zien in iemand als Lesslie 
Newbegin een voorbeeld van iemand die zijn kritiek op de 
westerse wetenschap vertaalt naar kritiek op de westerse 
kerk. Lesslie Newbigin die na jaren van zendingswerk 
terugkeert in de westerse wereld is zeer kritisch op het 
rationele klimaat in het westerse christendom. Hij merkt op 
dat de kerk gegijzeld is door haar cultuur en haar eigen 
kerkelijke tradities. Newbegin 
vraagt zich af hoe het komt dat de 
kerk zo’n marginale rol speelt in 
de samenleving. Hij traceert de 
huidige staat van de kerk terug tot 
de Verlichting, met haar focus op 
rationaliteit, het individu en het 
verwijderen van waarden uit de 
publieke ruimte. Daarnaast 
ontdekte Newbegin een tweede 
oorzaak in het dode karakter van 
de kerk: Christendom. Vanwege 
de historische band tussen kerk en staat zijn de kerken gaan 
fungeren als dienaren van de staat die de culturele agenda 
van de staat onderdompelde in de christelijke doop. Doordat 
de kerk overschaduwd was door politieke en economische 
machten (de –ismen) en haar historische banden met het 
christendom, ontdekte de kerk dat zij was neergeslagen en 
irrelevant was geworden zonder energie om weer op te staan. 
 
 Emerging Churches zeggen met Newbegin dat de kerk 
een nieuwe epistemologie moet ontwikkelen, voorbij aan het 
Verlichtingsdenken. Niet dat men terug wil naar pre-moderne 
epistemologie en naïeve, kritiekloze interpretaties van de 
bijbel. Dit is niet alleen onwenselijk maar tevens onmogelijk. 
Daarom wil ik drie epistemologiën kort noemen die aan de 
basis liggen van bezinning binnen de Emerging Church-
theologie. Het gaat om Kritisch Realisme zoals deze wordt 
gebruikt door N.T. Wright en daarbij de Narratieve 
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epistemologie zoals aangereikt voor R. Douglas Geivett en de 
epistemologie van de Radical Orthodoxy van bijvoorbeeld 
Milbank en Smith. 
 
Kritisch Realisme en Narratieve Epistemologie. 
 N.T. Wright is de meest aangehaalde theoloog binnen 
de Emerging Churches. Hij is bezig aan een reeks 
academische boeken onder de titel: “Christian Origens and 
the Question of God”. In het eerste deel, “The New 
Testament and the People of God”30 geeft Wright zijn 
methodologie en dus ook zijn epistemologie. Deze noemt hij 
Kritisch Realisme. Wright plaatst het Kritisch Realisme tussen 
Logisch Positivisme aan de ene kant en Fenomenologie aan de 
andere kant. Hij noemt deze twee de optimistische en de 
pessimistische variant van het Verlichtings-
epistemologieproject. Logisch positivisme zegt dat je de 
harde data uit de buitenwereld kunt kennen door empirische 
waarneming. Fenomenologie stelt dat er niets waar te nemen 
valt en alles moet worden gereduceerd tot sensaties van het 
kennende subject. Dit is de bekende object-subject kloof uit 
het Verlichtingsdenken. Wright stelt voor een epistemologie 
dat bevestigd dat er een realiteit is van kenbare dingen 
buiten het kennende object (...Realisme) maar we kunnen 
deze realiteit alleen benaderen langs het spiraalvormige pad 
van dialoog tussen het kennende subject en het kenbare 
object (Kritisch...). In deze dialoog gaat het dan niet om het 
individu maar om interpreterende gemeenschappen die zich 
samen een wereldbeeld hebben. Daardoor speelt de 
gemeenschap en de sociale context een doorslaggevende rol 
in de kennisverwerving. Wright begint zijn onderzoek naar 
het nieuwe testament dan ook met de analyse van het 
Judaïsme van de eerste eeuw en de Grieks-Romeinse cultuur. 
 
 R. Douglas Geivett31 sluit hier op aan door te stellen dat 
er verschil is tussen het kennen van de waarheid in een 

                                       
30  N.T. Wright, Christian Origens and the Question of God, 
deel 1, The New Testament and the People of God, Minneapolis, 
Fortress Press, 1992, p. 31-64. 
31  Zie Myron B. Penner (editor), Christianity and the 
Postmodern Turn, Grand Rapids, Brazos Press, 2005. Bijdrage van 
R. Douglas Geivett: “Is God a story? Postmodernity and the Task of 
Theology.” p. 38 e.v. 
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“account” en een “story”. Een “account” geeft een 
afgeleidde weergave van de waarneembare werkelijkheid 
zodat de werkelijkheid verklaard kan worden op een 
intelligente manier. Het nodigt uit om de werkelijkheid te 
benaderen zoals deze is of om gangbare vooronderstellingen 
te accepteren. Zo kunnen we onze plaats in de werkelijkheid 
innemen. Een “story” daarentegen verklaart niet,  maar doet 
een beroep op het voorstellingsvermogen om de wereld te 
zien zoals deze zou kunnen zijn. En welke rol wij er in zouden 
kunnen spelen als we in dit verhaal zouden opgaan. Het is 
niet de wereld zoals deze is, maar de wereld zoals die aan 
het ontstaan is door ons geloof in 
het verhaal. Geivett zegt dat het 
verhaal een modus is waarin men 
kan kennen. Men kent dan “God en 
de weg die God gaat.” Dit is niet 
altijd te funderen in rationaliteit 
maar is ook niet irrationeel. Hier 
gaat Geivett in tegen populaire 
theologen als Stanley Grenz en 
John Francke die nogal uithalen 
tegen “Foundationalism”. Er moet 
volgens Geivett wel degelijk een 
fundament van kennis zijn: het 
verhaal of “story”. 
 
Radical Orthodoxy. 

Een tweede theologische stroming die in de Emerging 
Church-wereld steeds meer aandacht krijgt is die van 
“Radical Orthodoxy”. Radical Orthodoxy (RO) streeft naar 
verbondenheid met het oorspronkelijke belijdende 
christendom (vandaar “orthodoxy”) en men heeft radicale 
kritiek op de Verlichtingstheologie van de laatste eeuwen 
(vandaar “radical”). Bekende theologen binnen de RO 
beweging zijn John Milbank en James K. A. Smith. In 
Nederland is RO nagenoeg onbekend, wat op zich vreemd is. 
RO leunt namelijk sterk op de theologische traditie van de 
Vrije Universiteit met name de Wijsbegeerte der Wetsidee 
van Herman Dooijeweerd. Deze traditie is springlevend in 
Grand Rapids en beïnvloedt nu via een lange omweg de 
Emerging Church in Nederland. 
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James K. A. Smith claimt in zijn boek “Introducing 
Radical Orthodoxy”32 dat het project van het modernisme 
springlevend is en dus steeds opnieuw om kritische reflectie 
vraagt. Het modernisme wil een seculiere ruimte creëren 
waarbij iedereen het op rationele gronden met elkaar eens is. 
Het seculiere denken wil de publieke ruimte (en vooral de 
politieke ruimte) vrijwaren van religieuze invloeden. RO wil 
hier tegeningaan door te claimen dat er altijd een religieuze 
stellingname voorafgaat aan het verkrijgen van kennis. 
Daarom moet religie en wel orthodoxe religie alle ruimte 
krijgen in het publieke domein, maar zonder dat men terug 
wil keren naar pre-modernisme. Binnen de RO is men ook 
huiverig tegenover het “Constantijns” model waarin de staat 
het medium is waarlangs de religie de publieke ruimte 
overheerst. 

 
RO sluit zich in eerste instantie aan bij Karl Barth. Barth 

opende de aanval op het moderne liberale denken van Rudolf 
Bultmann. Volgens Bultmann is er een synthese mogelijk 
tussen de christelijke openbaring en de seculiere filosofie van 
bijvoorbeeld Martin Heidegger. De christelijke openbaring 
laat volgens de moderne theologen de universele waarheden 
zien die in de natuur verborgen liggen. Uiteindelijk is het 
christelijk geloof rationeel te verantwoorden. Barth bestrijdt 
dit door te claimen dat er in de mens noch in de cultuur 
aanknopingspunten liggen die zich met het evangelie 
verbinden. Het evangelie is daarentegen een sterk 
subversieve kracht tegenover de heersende cultuur. Het 
evangelie zet vraagtekens achter elke andere 
waarheidsclaim. RO introduceert zichzelf in vijf stadia.  

 
Ten eerste wil men de spelregels van de epistemologie 

veranderen. Kennis is niet langer een puur rationele of 
empirische aangelegenheid maar een proces waarin geloof 
een leidende rol speelt. Er mag geen dualisme tussen geloof 
en wetenschap bestaan, aldus RO. Toch wil RO niet anti-
modern zijn, maar meer-dan-modern.  

 
Ten tweede wil men post-seculier zijn. Als het dualisme 

tussen geloof en wetenschap weg is, moet het dualisme 
                                       
32  James K. A. Smith, Introducing Radical Orthodoxy, Mapping 
a Post-secular Theology, Grand Rapids, Baker Academic, 2004. 
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tussen sacraal en seculier ook weg. Men wil op elk gebied van 
het leven een christelijk alternatief bieden. Christelijke 
kosmologie, christelijke esthetiek, christelijke seksuologie, 
etc. Dit leunt weer sterk aan tegen de Kuyperiaanse 
‘Soevereiniteit in eigen kring.’  

 
Ten derde beschouwt RO de werkelijkheid als 

participerend in de Schepper. Er kan geen schepping bestaan 
zonder band met haar schepper. Zelfs materie is uiteindelijk 
verbonden met God. God verbindt zichzelf zelfs met het vlees 
van de mens en dus moet incarnatie de sleutel zijn om de 
hele werkelijkheid te sacraliseren.  

 
Ten vierde kent RO een waardering voor liturgie. Met 

liturgie wordt bedoeld het feit dat wij God niet kunnen 
ontmoeten, maar dat Hij naar ons toekomt. In de liturgie 
kunnen wij Hem ontmoeten in een sacraal ritme. Zo worden 
esthetische zaken als muziek, dans en beeldende kunsten een 
medium waarlangs de liturgie kan verlopen.  

 
Ten vijfde gaat RO in tegen de populaire christelijke 

gedachte dat deze wereld “onder de macht van de boze” ligt 
en daarom verloren is. Veel christenen zien werken in deze 
wereld, in de politiek of in de schone kunsten als “het 
poetsen van het koper op de Titanic.” Waarom zou je 
investeren in deze wereld als deze toch verloren gaat? RO 
stelt hier tegenover dat God deze wereld wil verlossen en wil 
transformeren. En de incarnatie van Christus in het vlees is 
hiervoor het fundament. De transformatie van Christus in de 
opstanding is de sleutel om te begrijpen wat God met deze 
wereld van plan is. RO wil dus transformatie op het gebied 
van cultuur, wetenschap, politiek, kunst, economie etc. 



 93 

 Radical Orthodoxy maakt 
gebruik van inzichten van de 
‘Wijsbegeerte de Wetsidee’ waarin 
elk aspect van de werkelijkheid haar 
eigen wetenschappelijke tak kent. 
Elke wetenschappelijke discipline is 
geworteld in een vakweten-
schappelijke filosofie. Maar deze is 
op haar beurt gefundeerd in een 

religieuze stellingname van het hart. Uiteindelijk is het 
menselijke hart gericht op Gods openbaring in Jezus Christus 
(als brandpunt van Gods verhaal) of het is dat niet. Hier 
sluiten de narratieve epistemologie en Radical Orthodoxy de 
handen ineen. Het evangelie van Jezus Christus is de basis 
voor elke vorm van kennis en wetenschap. 
 
Radical Orthodoxy en Postmodernisme 

James K.A. Smith bespreekt in “Who’s afraid of 
postmodernism?”33 drie postmoderne filosofen (Derrida, 
Lyotard en Foucoult) en wat hun ideeën te zeggen hebben 
voor de Kerk van de 21e eeuw. Smith is niet iemand die 
reactionair alles van het modernisme in de vuilnisbak gooit en 
kritiekloos alles van het postmodernisme bejubelt. Hij biedt 
een kritische en realistisch analyse en trekt geen snelle 
conclusies. Smith mijdt een losgeslagen non-
/antidenominationeel en individualistisch christendom maar 
pleit voor een radicale orthodoxie: een herontdekken van de 
waardevolle bestanddelen van de traditie en die toe te 
passen op onze postmoderne 21e eeuwse samenleving. De 
Kerk moet zich niet aanpassen aan de tijd waarin ze leeft 
(niet aan een moderne, maar ook niet aan een postmoderne 
tijd) ; de Kerk heeft in elke tijd juist de opdracht om datgene 
te bieden wat de samenleving mist; de Kerk moet juist een 
tegencultuur zijn; de Kerk heeft een verhaal; de Kerk heeft 
een getuigenis. 
 

De eerste filosoof die James K.A. Smith behandelt is 
Derrida, die zegt: “there is nothing outside the text”. Hij 
doet dit aan de hand van de film Memento. Het komt er op 

                                       
33 James K. A.Smith, Who’safraid of postmodernism,Talking 
Derrida, Lyoatard, and Foucault to Church, Baker Academic, Grand 
Rapids, 2006. Met dank aan Peter Tuin AKA Relirel.nl. 
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neer dat Derrida bedoelt dat alles interpretatie is, door 
interpretatie tot ons komt (ook de bijbel dus) en dat je 
daarom nooit iets objectief kunt `weten’ (een modernistische 
claim). Dat is natuurlijk waar, en Smith stelt daarbij dat wij 
weliswaar de objectieve waarheid nooit kunnen beredeneren, 
maar dat we de Waarheid wel degelijk kunnen kennen, 
doordat de Heilige Geest ons dit laat zien. Dat is echter geen 
objectieve, rationeel beredeneerbare kennis, maar dat is 
geloof, die komt door openbaring. 
 

De Kerk van de 20e eeuw is sterk beïnvloed door de 
modernistische wereldvisie. Dit blijkt o.a. door de behoefte 
en noodzaak om het geloof rationeel te verdedigen 
(apologetiek). De Kerk van de 20e eeuw heeft daarmee 
feitelijk gecapituleerd voor het modernisme en de 
superioriteit van de ratio geaccepteerd. De Kerk van de 21e 
eeuw hoeft dit niet meer te doen. Het `grote verhaal’ van 
een superieure objectieve rede heeft afgedaan. Het 
christelijk geloof is hier fundamenteel niet op gebaseerd en 
ook niet op de andere `grote verhalen’, zoals het marxisme, 
het humanisme, etc. Het christelijk geloof is fundamenteel 
niet-modern, het is gebaseerd op een ander soort verhaal, 
namelijk de mythe (in de betekenis van geloofsverhaal, niet 
van `sprookje’). In een postmoderne samenleving hoeven wij 
ons geloof niet meer rationeel te verdedigen, het geeft ons 
een nieuwe vrijheid om een moedig en krachtig getuigenis te 
laten horen. Postmoderne mensen worden niet overtuigd door 
rationele argumenten, maar door christenen die een 
authentiek verhaal hebben en waarbij je kunt zien aan hoe ze 
leven dat het waar is waar ze voor staan. Met andere 
woorden: de Kerk heeft een verhaal voor een samenleving in 
verwarring; we hoeven het verhaal alleen maar te vertalen 
naar onze tijd. 
 

Derrida’s claim (er is niets buiten de tekst) komt heel 
dicht bij het klassieke protestantse adagium `sola scriptura’: 
Gods woord is onze belangrijkste gids voor het begrijpen van 
de wereld waarin we leven en voor het leven in die wereld. 
Als alles interpretatie is, en wij Gods woord ook alleen maar 
door middel van interpretatie tot ons kunnen nemen, dan zou 
het wel eens heel belangrijk kunnen zijn dat we ons laten 
inspireren door zoveel mogelijk verschillende interpretaties: 
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die van de vroege christenen, die van de kerkvaders en onze 
voorouders, die van broeders en zusters uit allerlei landen, 
continenten en culturen. Of, zoals de bijbel het zelf 
verwoord: 
 
“Dan zult u met alle heiligen de lengte en breedte, de 
hoogte en diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus 
kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult 
volstromen met Gods volkomenheid” (Ef. 3:18-19) 
 

De tweede filosoof die James K.A. Smith behandelt in 
“Who’s afraid of postmodernism?” is Lyotard, die het heeft 
over “incredulity toward metanarratives” (scepsis tegenover 
de grote verhalen). 
 

De grote verhalen van het modernisme hebben 
afgedaan. Dat betekent niet dat het `grote’ verhaal van de 
bijbel ook niets meer waard is. De grote verhalen van het 
modernisme zijn die verhalen waarbij de ratio op een 
voetstuk wordt gezet, verheven wordt tot een universele en 
alles overstijgende maatstaf. Het verdere verloop van de 
filosofie en van de geschiedenis heeft afdoende het bankroet 
van de menselijke ratio aangetoond (denk aan de Holocaust 
en het instorten van het communisme). 
 

Ons geloof hoeven we niet meer te verdedigen, maar in 
deze tijd hebben we het nodig een krachtig getuigenis te 
laten laten horen. Het postmodernisme vraagt daarnaast ook 
om een herwaardering van het verhalende (narratieve) 
karakter van ons geloof. Waar preken, dogmatische 
redeneringen en powerpoints met stellingen een moderne 
wereldvisie verraden zouden we in deze tijd juist weer de 
geloofsverhalen moeten gaan vertellen. Verhalen zijn 
krachtig en raken een heel andere laag in ons menszijn. 
Verhalen communiceren naar het hart en niet (primair) naar 
het hoofd. Een verhaal prikkelt de verbeelding, het beweegt 
je, trekt je naar binnen in een wereld waar God reëel is en 
zijn verhaal van verlossing zich ontvouwt. Het centraal 
stellen van het bijbelse verhaal toont bovendien aan dat het 
christendom, anders dan de meeste andere godsdiensten en 
wereldbeschouwingen, niet een verzameling ideeën, regels 
en wetjes is, maar een mythisch verhaal dat de hele 
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geschiedenis van God met de mensheid verklaart. Dit verhaal 
geeft antwoord op vragen waar het modernisme geen 
antwoord op kon geven: wie zijn we, waar komen we 
vandaan, waarom zijn we hier, wat is ons doel? 
In een verhaal zijn ook altijd meerdere lagen te ontdekken. 
We moeten de bijbel niet versmallen tot evangelische 
stripverhaaltjes of liberale sprookjes. Het verhaal staat er in 
al zijn rijkdom en het verhaal op zich heeft voor iedereen 
iets te zeggen. 
 

De sacramenten en rituelen, die in de meeste 
protestantse en evangelische kerken vrijwel geheel zijn 
verdwenen, zijn ook verhalend. Ze geven het eeuwenoude 
verhaal van God weer, net als kunstuitingen dat doen. De 21e 
eeuwse Kerk is een verhalende kerk, en het is dan ook logisch 
dat er vernieuwde aandacht is voor deze aspecten uit de pre-
moderne Kerk. 
 
"Mensenkind, geef de Israëlieten een raadsel op, vertel hun 
een verhaal" (Ez. 17:2) 
 

De derde en laatste filosoof die James K.A. Smith 
behandelt is Foucault, en zijn bewering “power is 
knowledge” (macht is kennis). “Macht is kennis” is een 
variatie op de typisch moderne notie “kennis is macht”. 
Foucault wil hiermee niet aangeven dat macht en kennis 
hetzelfde zijn, wat hij bedoelt is dat alle kennis gerelateerd 
is aan macht en door machtstructuren beheerst wordt. 
 

Smith illustreert dit aan de hand van de film “One flew 
over the Cuckoo’s Nest”. De film speelt zich af in een 
psychiatrisch ziekenhuis waar alles vastligt in een systeem 
van grondige controle, gebaseerd op eenzijdig aanwezig 
kennis (de patiënten worden geobserveerd, maar kunnen zelf 
niet zien wie hen observeert). Foucault laat zien, aan de 
hand van hoe o.a. gevangenissen en ziekenhuizen zijn 
georganiseerd, hoe onze hele samenleving aaneenhangt van 
systemen van controle en discipline. Foucault is hier zeer 
sceptisch over, en als rechtgeaarde nihilist/anarchist wijst hij 
impliciet alle vormen van controle af, en met hem doen velen 
dat. Deze houding biedt echter geen oplossing, want dan 
blijft er nog maar één mogelijkheid over: net als Chief, een 
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van de hoofdpersonen uit de film, zul je dan eindeloos alleen 
door de wildernis van deze wereld blijven dwalen. Smith legt 
uit dat niet elke vorm van discipline verkeerd is, maar dat 
het er om gaat welk doel en welke richting die discipline 
heeft. 
 

In onze (post)moderne samenleving worden mensen 
gedisciplineerd om producenten en consumenten te worden, 
of om uit te zijn op bevrediging van hun seksuele of 
gewelddadige lusten. Binnen sommige religieuze stromingen 
worden gelovigen gedisciplineerd om volgens vastgestelde 
regels en wetten te leven om zo de godheid of de 
gemeenschap tevreden te stellen. 

 
Voor christenen ligt er een groot gevaar in de verleiding 

om met Foucault en anderen de controle radicaal af te 
wijzen en de autonomie te claimen (wat in feite weer heel 
modern is). De bijbel laat zien dat discipline voor iedere 
christen noodzakelijk is, maar het heeft een heel andere 
richting, een heel ander doel: steeds meer te veranderen 
naar het beeld van Christus. Het gaat dus niet om de vraag of 
discipline goed of fout is, het gaat om de vraag waartoe je 
gedisciplineerd wordt. 

 
Er ligt een grote rol voor de Kerk van de 21e eeuw in 

het ontdekken en ontmaskeren van de negatieve vormen van 
discipline in onze samenleving: machtsmisbruik, 
overconsumptie, idolenverering, etc. Een herontdekking van 
het fenomeen levensheiliging (zonder meteen wettisch te 
worden) is ook een taak voor de kerk van nu. Dat zal 
zichtbaar worden in onze levensstijl en in onze 
samenkomsten. En dat is een krachtig tegengeluid in een 
samenleving die zich van God nog gebod iets aantrekt en 
spiritualiteit voor haar boodschappenkarretje spant. 
 
"Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde 
vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, 
dat vol ijver is om het goede te doen" (Tit. 2:14) 
 
Conclusie. 
 Zowel de Narratieve epistemologie, het Kritisch 
Realisme als Radical Orthodoxy stellen dat er een soort 
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dimensie is die alles doortrekt. Een principe dat voor eenheid 
zorgt binnen de hele schepping. Voor John Milbank is dit 
principe de “Sophia”, de wijsheid die er is in de Drie-
eenheid, maar ook in de schepping. Volgens N.T. Wright is de 
mens in zijn wereldbeeld bepaald door de Geest van God of 
door de geest van de Verlichting of zoals de Narratieve 
epistemologie zegt: er is een verhaal dat eenheid brengt in 
alle kennis en alle ervaringen. 
 Ik wil dit lastige hoofdstuk 
afsluiten met een metafoor die ik 
heb geleend van Rob Bell. Rob Bell 
gebruikt de metafoor van 
“platland”.34 Stel je voor er is een 
twee-dimensionale wereld. Twee 
platte poppetjes praten over hun 
werkelijkheid. Hoe nemen zij waar? 
Zij kunnen geloven in meer 
dimensies dan de twee die ze kennen 
of ze kunnen uitgaan van de waarneembare werkelijkheid. 
Wat gebeurt er als er een drie-dimensionale ring door 
“platland” heen vliegt? De platlanders zien eerst een punt, 
vervolgens twee punten die steeds verder uit elkaar komen te 
liggen en daarna weer bij elkaar komen, waarna het punt 
verdwijnt. “Wat was dat?” vragen ze elkaar. “Ik geloof dat 
het een ring was...” zegt de één. “Wat? Een ring? Dat bestaat 
helemaal niet. Dit waren verschillende punten die hier 
toevallig ontstonden en weer verdwenen.” De platlanders 
moeten hun eigen twee-dimensionale werkelijkheid 
verbeelden vanuit een derde dimensie. Zo moeten wij onze 
werkelijheid beschouwen vanuit een verhaal dat alles aan 
elkaar verbindt. Het verhaal is een spiritueel gegeven waarbij 
spiritueel “alles” is. Materie, de zin van ons leven, economie 
en kunst, wetenschap en seks, psychologie en de natuur, alles 
is spiritueel. 

                                       
34 Rob Bell zou het zomaar kunnen hebben van Edwin A. Abbott, 
Flatland. A Romance of many dimensions, Londen, 1884. 
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3.2 The Third Quest for the Historical Jesus. 
 
 Emerging Churches kennen als eerste kenmerk de 
“identificatie met Jezus.” Dit kenmerk is de basis voor alle 
andere kenmerken en dus is het zeer belangrijk te weten wie 
Jezus was. Meestal wordt deze vraag in orthodox-evangelicale 
kringen met een eenvoudige uitspraak beantwoord. “Jezus 
kwam om te sterven voor de zonden van de mensheid en dus 
om de zondaar te rechtvaardigen”. Jezus is hierin de 
belichaming van Gods ultieme waarheid. Een waarheid die 
boven de tijd is verheven, namelijk God die de zondaar redt. 
Om precies te zijn wordt er een andere vraag beantwoord: 
“Waarom is Jezus gestorven?” Deze vraag wordt volgens de 
reformatoren en hun gevolg vooral beantwoord in de brieven 
van het Nieuwe Testament. Daar 
staan de boventijdelijke en 
absolute waarheden van Gods 
reddingsplan. Veel christenen uit 
de reformatorische en (vooral 
ook) evangelische tradities geven 
de brieven prioriteit boven de 
evangeliën. De evangeliën zijn 
slechts historische illustraties bij 
het reddingsplan. Toch is de 
vraag: “Wat is de betekenis van 
Jezus’ leven?” voor de 
reformatoren veel moeilijker te 
beantwoorden dan de vraag: 
“Waarom is Jezus gestorven?”. Het klassieke reformatorische 
antwoord is: Onze zonden kwamen via Adam in de mensheid. 
Deze zonden werden door Christus gedragen aan het kruis. En 
de verdiensten van Jezus volmaakte leven worden ons deel 
door de Geest van God. Er vindt een ruil plaats: ons zondige 
leven sterft met Christus en zijn volmaakte leven wordt ons 
deel door zijn dood, opstanding en gave van de Geest. 
Vervolgens leggen traditionele en evangelische kerken hun 
programma en kerkstructuur neer om deze tijdloze 
waarheden te contextualiseren in welke cultuur dan ook. 
Zelfs in de moderne context. 
 
 En hier ontstaan grote problemen. De moderne 
theologie, vooral van de universiteit van Tübingen kent een 

Veel christenen uit 
de reformatorische 
en (vooral ook) 
evangelische 
tradities geven de 
brieven prioriteit 
boven de evangeliën. 
De evangeliën zijn 
slechts historische 
illustraties bij het 
reddingsplan.  



 100 

vergaande traditie van correlatie van de tijdloze waarheden 
met de heersende (logisch positivistische) wetenschap.35 
Bultmann en Co. zagen de uitspraken van Jezus als 
universele, tijdloze waarheden die boven alles moeten 
corresponderen met de rationaliteit van de Verlichting. Het 
doel was het christelijk geloof acceptabel te maken voor de 
verlichtte westerse mens. Maar grote gevaren blijken uit dit 
model voort te komen. Deze a-historische opvatting van 
Jezus, geeft de mogelijkheid om de christelijke agenda in te 
vullen voor eigen agenda’s. Het kwam bijvoorbeeld de 
politieke agenda van Nazi-Duitsland bijzonder goed uit dat de 
moderne theologie in Jezus een leraar van tijdloze 
waarheden zag. Daarmee was Jezus on-joods (of zelfs anti-
joods) en eigendom van de christelijke kerk die hem 
verkondigd heeft. Ook vandaag de dag wordt Jezus ingezet 
als tijdloze brenger van de genade en gever van voorspoed. 
De a-historische Jezus is in te 
zetten voor elke (politieke en 
kerkelijke) agenda, vooral voor die 
van de moderne mens.  
 In de theologie wordt er 
vaak een onderscheid aangebracht 
tussen de “historische Jezus” en 
de “Christus van het geloof”. De 
school van Schleiermachter en 
Bultmann staan voor de “Christus 
van het geloof” zoals deze verkondigd zou zijn door de 
(vroege) kerk. Van de historische Jezus kunnen we volgens 
hen niets weten en het is trouwens niet eens relevant. Het 
gaat er om wat we nu doen met de tijdloze waarheden van 
de leer van de kerk die teruggaan op de leer van Jezus.36  
 De tegenbeweging op de a-historische is die van Albert 
Schweitzer. Voor Schweitzer hebben anderen37 ook 
                                       
35  Zie James K.A. Smith, Intoducing Radical Othodoxy, Grand 
Rapids, Baker Academic/Pater Noster Press, p. 35-37. The 
Tübingen agenda is, at the end, deeply apologetic: The act of 
correlating and formulating the claims of christian revelation in 
terms of given cultural frameworks aims ultimately at making 
sense of revelation in terms that are universely accessible.” 
36  Zie James D. G. Dunn, A new perspective on Jesus, What the 
quest for the historical Jesus missed, Grand Rapids, Baker 
Academic, p. 16-22. 
37  Hermann Samuel Reimarus (1694-1768) “Lives of Jesus”. 
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geprobeerd om iets zinnigs te zeggen over de historische 
Jezus maar dan om aan te tonen dat het klassieke christelijke 
geloof niet terug gaat op een mogelijke historische persoon. 
Schweitzer ziet in Jezus een klassiek “apocalyptisch” figuur. 
Met apocalyptisch wordt bedoeld in lijn van de 
apocalyptische profeten die het einde van de wereld zien en 
de komst van het koninkrijk van God in termen van het einde 
van de tijd en de komst van de nieuwe eeuw; Gods directe 
handelen in de Messias. Volgens Schweitzer geloofde Jezus 
dat hij de Messias was en dat het einde van de tijd was 
aangebroken en dat God in en door 
hem zou handelen. Maar toen dit 
niet gebeurde wierp Jezus zichzelf in 
een proces dat hem zou vernietigen. 
Zijn droom werd vernietigd in zijn 
dood, maar toch zou zijn dood de 
deur worden die God gebruikte om een nieuw hoofdstuk aan 
Israël en de wereldgeschiedenis te schrijven. Jezus werd 
slachtoffer, maar daardoor toch overwinnaar. De beweging 
van Schweitzer en gevolg staat bekend als “the Quest for the 
historical Jesus.” 
 
 In de theologie reageert Bultmann met zijn “Jesus and 
the Word” op Schweitzer door te claimen dat de documenten 
van het Nieuwe Testament vooral geloofsdocumenten zijn van 
de vroege kerk en geen “historische documenten”38. Ze geven 
weer wat het geloof van de vroege kerk was. De historische 
context is eromheen geschreven en dus van mindere waarde. 
Om de universele boodschap uit de evangeliën te halen 
moeten ze door het proces van “ontmythologisering”. De 
bovennatuurlijke en dus mythologische elementen haal je 
weg en je vindt de tijdloze (rationele) boodschap. 
 
 Na de tweede wereldoorlog reageert Ernst Käsemann 
                                       
Reimarus ziet Jezus als eerste in de context van het judaïsme uit 
de eerste eeuw en dan vooral als revolutionair. 
38  Historisch moet dan worden opgevat als “echt gebeurt in de 
geschiedenis” en niet als historisch in de zin van “belangrijke 
gebeurtenis die de historie een wending geeft”. In deze laatste 
opvatting is de kruisiging van Jezus zowel echt gebeurt als 
historisch. De dood van alle andere gekruisigden is dan wel echt 
gebeurt maar niet historisch. 
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met zijn werk “The problem of the Historical Jesus” kritisch 
op een aantal studenten van Bultmann om uiteindelijk een 
nieuwe beweging te beginnen: “The new quest for the 
Historical Jesus”. Hij probeerde aan te tonen dat een a-
historische benadering kan leiden tot anti-joodse theologie. 
De New Quest gaat veel meer bronnen raadplegen en 
resulteert in veel meer uitkomsten dan de Quest van 
Schweitzer met zijn apocalyptische Jezus. De New Quest kijkt 
vooral naar de uitspraken van Jezus, zowel binnen als buiten 
de bijbel.  
 

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw “vernieuwd” de 
New Quest zichzelf door te claimen dat buitenbijbelse 
uitspraken van Jezus meer betrouwbaar zijn dan de 
binnenbijbelse. Robert Funk en John Dominic Crossan zijn 
verantwoordelijk voor het “Jesus Seminar” die de geschriften 
als het “Thomas evangelie” en andere gnostische geschriften 
prioriteit geven boven de canonieke evangeliën. Jezus als een 
leraar van spirituele waarheden en adviseur van de 
onderdrukten. Jezus is in hun ogen 
een eenvoudige joodse boer die zich 
ophoudt aan de onderkant van de 
samenleving en goed advies geeft 
tijdens de vele maaltijden die Hij 
met hen heeft. De New Quest ziet 
Jezus als een magisch figuur die 
maaltijden heeft met de armen en 
daarmee een politiek statement afgeeft. De New Quest is 
vandaag erg populair onder hen die in Jezus iets anders 
willen zien dan dat het christendom heeft geleerd.39 

 
 Als reactie op de New Quest is er de laatste 15 jaar een 
nieuwe stroming op komst die zich niet kan vinden in de 
methoden en resultaten van de “New Quest”. Deze “Third 
Quest for the Historical Jesus” komt vooral op in evangelicale 
en post-evangelicale kringen alsmede post-liberale kringen. 
Grote namen binnen de Emerging Churches zijn N.T. Wright 
en J.D. Dunn. De “Third Quest” heeft als uitgangspunt de 
Narratieve Epistemologie en het Kritisch Realisme waarbij 
men uitgaat vanuit een “story” die geladen is door het 
                                       
39  Zie de aandacht voor Dan Brown’s “Da Vinci Code” en het 
Judas Evangelie als docudrama van National Geografic. 
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wereldbeeld en de sociale context. Het grote verhaal van God 
en Gods wegen zijn bepalend voor het wereldbeeld, de 
verwachtingen en dus ook de interpretaties van de teksten. 
Wat is het grotere verhaal? Wat is het wereldbeeld waarin we 
de bijbelse tekst kunnen interpreteren? We moeten op zoek 
naar Gods grote plan met deze wereld en de plaats van Jezus 
en de kerk in dit grotere verhaal. 
 
 Gods grote plan met deze 
wereld is de wereld te verlossen van 
het kwaad om haar recht te zetten, 
te herscheppen zodat iedereen zal 
zeggen: God is Koning! Hier speelt 
de Narratieve Epistemologie weer 
een centrale rol. Ik begin dus met 
enkele voorbeelden van 
bijbelgedeelten waarin de schrijvers 
met een geweldige verbeeldings-
kracht kijken naar de wereld en dan 
zien en beschrijven hoe deze wereld 
eruit ziet vanuit het perspectief van 
God als Koning. Het is het verhaal, de “story”, zoals het zou 
moeten zijn. Kunst en creativiteit zijn de instrumenten bij 
uitstek om het beeld van de wereld te kantelen, om symbolen 
op te richten die spreken tot de harten van mensen, om hun 
wereldbeeld om te draaien en daarmee hun leven en acties. 
 
Psalm 47:8-9  
“God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied. 
God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn 
heilige troon.” 
 
Jesaja 2:2-5 
“Eens zal de dag komen dat de berg 
met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 
Alle volken zullen daar samenstromen, 
machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
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Vanaf de berg Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
Hij zal rechtspreken tussen de volken, 
over machtige naties een oordeel vellen. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
Nakomelingen van Jakob, kom mee, 
laten wij leven in het licht van de HEER.” 
  
Zacharia 9:9-10 
“Juich, Sion, 
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! 
Je koning is in aantocht, 
bekleed met gerechtigheid en zege. 
Nederig komt hij aanrijden op een ezel, 
op een hengstveulen, het jong van een ezelin. 
Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen 
en de paarden uit Jeruzalem; 
de bogen worden gebroken. 
Hij zal vrede stichten tussen de volken. 
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, 
van de Rivier tot de einden der aarde.” 
 
Jesaja 11:6-9 
“Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 
een panter vlijt zich bij een bokje neer; 
kalf en leeuw zullen samen weiden 
en een kleine jongen zal ze hoeden. 
Een koe en een beer grazen samen, 
hun jongen liggen bijeen; 
een leeuw en een rund eten beide stro. 
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg. 
Want kennis van de HEER vervult de aarde, 
zoals het water de bodem van de zee bedekt.” 
 
Romeinen 8:18-21 
“Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen 
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verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal 
worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar 
uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de 
schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, 
maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar 
ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal 
worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en 
zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen 
geschonken wordt.” 
 
Matteus 6:10 
“laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op 
aarde zoals in de hemel.” 
 

Om dit plan te verwezenlijken gebruikt God een 
instrument, een agent. En uit de bijbel kennen we het 
instrument van God: het volk Israël. God kiest Israël om de 
wereld te verlossen van het kwaad, om de wereld weer recht 

te zetten. De Joden geloven dat het 
verbond met Israël is gegeven om 
het probleem van de val van de 
mensheid (in Adam) te herstellen. 
Er is in het OT een lijn die te maken 
het met “in het land” zijn en “uit 
het land zijn”, de lijn betekent 
“leven” of “dood”, “zegen” of 

“vloek”, “vrijheid” of “slavernij”. Let maar op dit thema bij 
het lezen van sleutelmomenten in de bijbelse geschiedenis. 

 
In de schepping is de God bij de mens, in de tuin. Er is 

de levendmakende adem van God. Adam houdt zich niet aan 
het gebod en moet weg uit de tuin. Er komt een vloek over 
heel de schepping. De dood treed in werking en de volgende 
hoofdstukken staan in het teken van de vloek. Ook Kaïn moet 
het land uit nadat hij zijn broer Abel doodslaat. De vloek 
werkt door in Lamech en in de generatie van Noach. Ook de 
mensen die de toren van Babel bouwen moeten weg. De 
“volken” worden uiteengedreven en vervloekt. 

 
Maar in een spiegelverhaal begint God met een nieuw 

volk. Abraham wordt geroepen om te gaan naar het beloofde 
land en alle volken zullen in hem worden gezegend! Veel 

God kiest Israël 
om de wereld te 
verlossen van het 
kwaad, om de 
wereld weer 
recht te zetten. 



 106 

Joodse exegeten lezen de weg van Abraham naar Kanaän als 
de terugkeer naar de tuin, als zegen voor Abraham en vanuit 
hem naar alle volken op aarde. 

 
Ook in Abrahams leven gaat het niet goed. Hij moet 

naar Egypte en dreigt zijn vrouw te verliezen. In zijn 
nageslacht is er uiteindelijk toch de vlucht uit het land: 
Jacob vlucht naar een ver land uit angst voor zijn broer Ezau 
en keert weer terug na een lange worsteling met God. Later 
moet Jacob met zijn familie uitwijken naar Egypte, dit 
resulteert uiteindelijk in de slavernij onder de Farao: 
opnieuw weg uit het land. Gods vloek komt over hen omdat 
ze daar de afgoden van Egypte dienen.40 

 
Mozes mag het volk bevrijden uit de macht van Farao en 

leiden door de zee en de woestijn naar het beloofde land: de 
Exodus. Jozua leidt het volk door de Jordaan het beloofde 
land in. Zie ook hier de rede van Mozes aan het eind van 
Deuteronomium over zegen en vloek, dood en leven. Het zich 
houden aan de Thora is Israëls reactie op het bevrijdende 
handelen van God. Zij willen in het verbond blijven en zich 
houden aan de Thora. De profeten wijzen terug naar de 
Thora. De psalmen bezingen de wet die leven geeft, de 
koning handhaaft het recht, de wijsheidsliteratuur laat zien 
wanneer zegen en leven te verwachten valt. Israël is echter 
onderdeel van het probleem en kan zich niet houden aan de 
wet. De afgoderij en de zonde komt steeds terug. God 
oordeelt het volk door middel van buitenlandse machten. In 
de ballingschap moet het volk het land weer uit. 

 
Jeremia profeteert dat het volk na 70 jaar weer terug 

mag naar het land. Weer is er sprake van terugkeer. Dit keer 
maakt God geen pad door het water, maar een weg door de 
woestijn. De ballingschap is voorbij; er is troost voor het 
volk. De Joden geloven dat de ballingschap nooit echt voorbij 
is gegaan ondanks de fysieke terugkeer van een deel van het 
volk en dat God moet gaan ingrijpen. Dat vertellen de post-
exilische profeten. God zelf zal moeten terugkeren naar zijn 
tempel, naar Sion.  

 
 Het verhaal van God lijkt op een nachtmerrie uit te 
                                       
40  Zie Ezech. 20. 
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lopen. Andere volken met hun afgoden heersen over Juda. 
Vooral de Grieks-Syrische overheersing onder Antiochus 
Epifanes was verschrikkelijk. Daarom zal God zelf moeten 
ingrijpen en Israël moeten verlossen en herstellen om 
zodoende de wereld te verlossen van het kwaad en te 
herstellen. De geschiedenis van Israël zou uitlopen op een 
climax, als God zal ingrijpen, middels de Messias, de gezalfde 
koning van Israël.41 Wat was de verwachting? 
 

• God zou (dmv. de Messias) Israël verlossen uit de 
ballingschap. De ballingschap was niet voorbij zolang 
andere volken met hun afgoden en koningen heersten 
over Israël. 

• God zou (dmv. de Messias) Israël haar zonden vergeven. 
Vergeving van zonden betekende het einde van de 
ballingschap.  

• God zou (dmv. de Messias) de vijanden verslaan. De 
machten zoals beschreven in Daniël 7 zouden zijn 
verslagen. Politiek en religie waren in joodse ogen een 
eenheid. De politieke machten waren tevens 
demonische afgoden. 

• God zou (dmv. de Messias) de tempeldienst herstellen. 
De tempel werd gezien als de plaats waar de hemel de 
aarde raakte. Dit was de plaats waar God troonde en 
waar Hij naar terug zou keren. Gods Heerlijkheid zou 
opnieuw de tempel vervullen.42 

• God zou (dmv. de Messias) de wet in ere herstellen 
zodat het recht van de koning op aarde zal heersen. 

• God zou zelf terugkomen naar Sion om temidden van 
zijn volk te wonen. 

• Dan zal de dood worden verslagen en het eeuwig leven 
aanvangen.43 

                                       
41  Vergelijk Dan. 7. De vier dieren zijn machten die Israël 
onderdrukken. Maar God zal zegevieren en zijn koninkrijk bouwen 
op aarde. Voor de troon van God verschijnt een mensenzoon die 
het koningschap zal krijgen. Aan zijn rijk zal geen einde komen 
nadat Hij het kwaad heeft verslagen. De Joden zagen in deze 
koninklijke mensenzoon de Messias. 
42  Vergelijk Ezechiël en Maleachi: God gaat weg uit de tempel 
(Ezech. 10, 11) maar keert weer terug in de Eschatologische 
tempel (Ezech. 43). De Heer zal terugkeren naar zijn tempel (Mal. 
3:1). 
43  Eeuwig leven in de zin van Olam Ha-Ba (de komende eeuw) 
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• Dan zullen alle volken van de wereld naar Sion komen 
om zich te buigen voor God, de Koning over heel de 
aarde.44 

 
 Hoe dit scenario precies zou verlopen is natuurlijk 
onduidelijk. In de tijd van Jezus was er geen sprake van een 
eenduidige verwachting, maar verschillende Judaïsmen 
binnen het ene Judaïsme. Verschillende stromingen binnen 
het Judaïsme legden ieder hun eigen klemtoon: de wet, 
strijd, ascese, collaboratie/macht, tempeldienst etc. N.T. 
Wright legt er de nadruk op dat je eerst moet kijken naar de 
eenduidige verwachting in termen van:  

• Monotheïsme 
• Verbond  
• Eschatologie 

 
Monotheïsme: De Joden geloofden dat er één God was: 

Adonaï (=”HERE”, Joodse aanduiding voor “JHWH=Jahweh” 
de naam van God die zij niet mochten uitspreken). Deze ene 
God was de Schepper van hemel en aarde. Alle andere volken 
hadden vele goden (=polytheisme), maar volgens het joodse 
geloof waren dit slechts afgoden, gemaakt van hout, steen of 
metaal. Afgoderij, het aanbidden van de afgoden was uit den 
boze. 

 
Verbond: De Joden geloofden dat zij door God waren 

bevrijdt uit Egypte tijdens de Exodus onder aanvoering van 
Mozes. Zij mochten terug naar het land dat God al had 
beloofd aan Abraham, Izaäk en Jacob. Om hun dankbaarheid 
te tonen moesten de Joden zich houden aan de wet van God, 
de Thora. Er was dus een verbond: God was de bevrijder, de 
Joden hielden zich aan de Thora. De Joden geloofden dat zij 
een rechtvaardige samenleving konden worden door de wet 
te houden. God was immers een rechtvaardige Koning. Zo zou 
ook de hele wereld door het verbond kunnen zien dat er een 
rechtvaardige koning is. De Joden zagen het verbond als de 
oplossing voor alle problemen op de wereld. 

 

                                       
na de Olam Ha’zeh (de tegenwoordige eeuw). 
44  De volken zullen naar Sion komen en de schepper-God 
aanbidden. Vergelijk Ps. 117; 148; Zacharia 8:22,23; Micha 4:1-3; 
Jes. 2:1-4; 45: 14,15, 23,24; 56:7 
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Eschatologie: De Joden geloofden in een eind-oordeel, 
waarin God al het onrecht zou wegdoen en alle gebrokenheid 
(zoals ziekte en verdriet) zou herstellen. Aan het eind van de 
tijd zou God ingrijpen door middel van een “Messias”-figuur. 
Als deze Messias zou komen was het einde van de tijd 
aangebroken, zou de tempel worden hersteld en de wet weer 
nageleefd worden. Ook zouden zieken genezen, doden 
opstaan uit hun graf en iedereen zou weten dat er één God 
is. Alle volken zouden dan geen afgoden meer aanbidden, 
maar de God van Israël. 

 
Binnen deze ene verwachting waren er verschillende 

groeperingen. Deze groeperingen zijn:  
• de heersende priesterklasse en de Sadduceeën 
• de Farizeeën 
• de Essenen  
• de Zeloten 

 
 Allereerst was er de heersende priesterklasse en de 

school van de Sadduceeën. De Romeinen waren de baas in 
Judea, maar zij stonden toe dat de Joden hun eigen 
godsdienst konden houden. De tempel bleef staan voor 
gebruik en de Joden mochten hun eigen priesterklasse 
houden. Voorwaarde was wel dat de priesters het volk niet 
tot opstand tegen de Romeinen mochten verleiden. Ze 
werkten dus voor een deel samen met de bezetters. En dat 
lag natuurlijk erg gevoelig. Het volk van God kon toch niet 
zomaar meelopen met heidenen als de Romeinen, met hun 
afgoden. Veel Joden waren het dus helemaal niet eens met 
de heersende priesterklasse en vonden hen maar 
landverraders. 

 
Een andere groep religieuzen waren de Farizeeën. Zij 

waren geen officiële priesters maar waren een soort radicale 
stroming binnen het Jodendom. Ze geloofden dat de 
problemen van de Joden waren ontstaan doordat zij zich niet 
genoeg aan de Thora hielden. Vooral de wetten die de Joden 
moesten afzonderen van de andere volken hielden zij hoog. 
Het ging dan om het houden van de Sabbat, de 
voedselvoorschriften, de besnijdenis, reinigingsvoorschriften 
etc. De Farizeeën waren erg gesteld op het precies uitvoeren 
van deze wetten, met als hoop dat de Messias dan zou komen 
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en God alles zou herstellen. Ze waren erg nationalistisch 
ingesteld en leverden godsdienstige munitie voor de Zeloten. 

 
De Essenen lijken wel op de Farizeeën, maar gaan nog 

een stap verder. Zij geloofden ook dat de Joden zich moesten 
afzonderen van de heidenen zoals de Grieken en de 
Romeinen, maar ook van afvallige Joden. De priesters en de 
tempel erkenden ze niet meer als echt-Joods. Ze gingen zich 
letterlijk afzonderen door te gaan leven in kloosters in de 
woestijn om zo een alternatief volk te vormen. Bekend is de 
Qumran-gemeenschap aan de dode zee.  

 
De Zeloten hadden weer een andere oplossing: Zij 

waren vrijheidsstrijders of terroristen. Vechten tegen de 
Romeinen, voor een vrij Judea. Natuurlijk waren zij religieus 
geïnspireerd. Ze hoopten dat hun strijd door God gezegend 
zou worden. Een voorbeeld van radicale Zeloten waren de 
Sicardiërs. Zij waren de zogenaamde “messentrekkers”. Ze 
staken landverraders midden op straat neer met scherpe 
messen. 

 
 Dan komt Jezus. Jezus geloofde dat de geschiedenis van 
Israël op een climax was 
uitgelopen en dat die climax 
verbonden was aan hemzelf als 
persoon. Jezus ging in op Gods 
roeping om Israël te 
vertegenwoordigen als haar 
Messias.  
 

In het evangelie zit een duidelijke lijn richting de 
climax: Het verhaal begint bij Johannes de doper. Als 
Johannes gaat dopen in de Jordaan is dit een symbolische 
handeling: de nieuwe exodus komt eraan. Maar dit betekent 
ook het naderende oordeel over Israël: de bijl ligt al aan de 
wortel van de boom. Er is uitkomst als het volk door de 
Jordaan gaat naar het beloofde land: de doop, vergeving van 
zonden en een nieuw begin.45 

 
Jezus’ eigen bediening begint bij Johannes die hem 

doopt. Jezus identificeert zich op deze manier met de 
                                       
45  Wright, 1996, p. 160-162 

Jezus ging in op Gods 
roeping om Israël te 
vertegenwoordigen als 
haar Messias. 
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oordeels- en exodusgedachte van Johannes. God identificeert 
zich met Jezus: “Dit is mijn zoon, de geliefde. Luister naar 
Hem.”46 

Jezus predikt het heil van God en de komst van Gods 
Koninkrijk. Jezus’  boodschap is niet: “ga naar de hemel”, of: 
“wordt een goed mens”. Jezus weet dat het verhaal van 
Israël op een climax uit loopt en dat God nu gaat ingrijpen 
door oordeel en exodus. Dit is het langverwachte Koninkrijk 
van God. Daarom moeten de Joden zich bekeren van hun 
eigen koninkrijks-agenda’s en de agenda van Jezus volgen. 
“Volg mij” betekent dan: het Koninkrijk van God zal 
aanbreken door mijn bediening en die is anders dan jullie 
verwachten.47 

 
Jezus vormt het nieuwe Israël om zichzelf heen in de 

roeping van 12 discipelen. Jezus begint een alternatief Israël 
om zich heen te verzamelen. Deze groep zal aan het oordeel 
ontsnappen en door de exodus gaan naar het beloofde land. 
De 12 discipelen staan symbool voor het nieuwe Israël na de 
ballingschap. 

 
Jezus vernieuwt de thora: scherper en nog dieper 

gefocust op de bedoeling van de wet. De bergrede is geen 
opheffing van de Thora maar een radicalisering. Jezus vertelt 
aan zijn alternatieve Israël hoe zij gaan leven in het beloofde 
land. Jezus is hiermee de nieuwe Mozes die de wet op de 
berg geeft op weg naar het beloofde land. 

 
Jezus vergeeft en aanvaart zondaren, geneest zieken en 

drijft duivels uit en zegt daarmee: de ballingschap is ten 
einde, je komt thuis in het beloofde land. De wonderen zijn 
geen “show-case” van Jezus, maar tekenen van het 
Koninkrijk. Jezus vervult daarmee de profetisch verwachting.  
                                       
46  Rob Bell, Velvet Elvis, Zondervan, Grand Rapids, 2005, p 40-
69. Bell gaat hier in op het thema “een juk dragen”. Dit verklaart 
hij als het interpreteren en uitleggen van de thora. Daartoe had 
Jezus een autorisatie nodig van twee personen. Deze autorisatie 
ontvangt hij van Johannes de Doper en van God die zegt: “Dit is 
mijn geliefde zoon, luister naar hem.” 
47  “Koninkrijk van God” staat centraal in ongeveer elke 
theoloog en kerkleider uit de EC wereld. Bijvoorbeeld: 
Wright(1996), Bell (2005), McLaren (2007), McKnight (2005), 
Perriman (2008). 
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Jezus legt zijn daden uit met gelijkenissen. De 

gelijkenissen zijn hervertellingen van het verhaal van Israël. 
Vaak over het komende oordeel, de rol van de Messias en de 
bevrijding van Israël. De verloren zoon staat voor Israël dat 
uit ballingschap terugkomt. Jezus vertelt dit verhaal naar 
aanleiding van zijn vergeving en omgang met zondaars en 
tollenaars. Alle andere gelijkenissen gaan over Israël, over de 
wijngaard, het zaad, de herder en de schapen, de olijfboom, 
het mosterdzaad etc. 

 
Jezus wordt door zijn discipelen herkend als de Messias. 

Maar het is duidelijk dat zij de verwachting hebben dat Jezus 
naar Jeruzalem zal gaan en daar de eschatologische strijd zal 
voeren en winnen van de vijand (de Romeinse overheerser). 
Ze willen het spel spelen volgens dezelfde spelregels als de 
Romeinen. Jezus heeft echter een andere, duistere weg te 
gaan.48 

 
Jezus gaat naar Jeruzalem en doet wel degelijk vele 

politieke statements: de zoon des mensen is gekomen om te 
dienen en zijn leven te geven. Dit is het subversieve punt in 
Jezus leven: Hij is niet alleen de overwinnende Messias, maar 
tevens de “lijdende knecht des Heren.” Het programma van 
Jezus, zijn huisstijl, is dienen, geven en lijden in plaats van 
heersen en het misbruik maken van macht.  

 
Jezus veegt de tempel schoon, de meest symbolische 

actie waarmee Hij zich identificeert als Messias. Deze 
tempelactie is de directe aanleiding voor zijn arrestatie en 
dood. In deze handeling en de toespraken die Jezus doet in 
de laatste dagen staat het oordeel van God centraal: God 
gaat Israël “schoonvegen”: deze tempel zal Ik afbreken en in 
drie dagen weer opbouwen. Geen steen zal op de andere 
                                       
48  Het is een algemeen misverstand om Jezus’ roeping te zien 
als a-politiek. Veel christenen zijn in Jezus iemand gaan zien die 
niet aan politiek doet maar aan spiritualiteit. Een “geestelijk” 
koninkrijk tegenover een “aards”/politiek koninkrijk. Maar Jezus is 
wel degelijk politiek en “aards”, maar dan volgens geheel nieuwe 
spelregels. Jezus sluit zich namelijk aan bij de gedachte dat God 
de Koning zal zijn over de hele aarde. Dit is politiek. Gods 
Koninkrijk zal komen, Zijn wil zal geschieden op aarde zoals in de 
hemel. 
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blijven. En: “wat had Ik je graag willen redden zoals een hen 
haar kuikens red door ze te bedekken voor de komende 
brand.” Gods oordeel komt. 

 
De laatste avond viert Jezus het avondmaal met zijn 

discipelen. Jezus heeft het oordeel over Israël aangekondigd 
maar gaat nu het feest vieren van de bevrijding uit slavernij, 
het feest van de exodus. Op het meest heilige moment 
verandert Hij de eeuwenoude woorden: dit brood is... mijn 
lichaam en deze beker is... mijn bloed. Jezus zegt tegen zijn 
volgelingen: Gods oordeel komt, maar Ik wil het dragen. Ik 
zal het oordeel ondergaan zodat jullie de bevrijding, de 
exodus zullen ondergaan. Dit is het einde van de 
ballingschap. In mijn offer zal Israël sterven, maar het 
nieuwe Israël zal opstaan: de exodus zal een feit zijn. 

 
Jezus sterft. Jezus sterft niet als gewoon mens of per 

ongeluk maar als Messias van Israël. De “Koning der Joden” 
staat er boven zijn hoofd. 

 
 De lijn van Jezus als dienaar en lijdende Messias is 
geheel nieuw. De Joden verwachten een triomferende 
Messias, maar Jezus verbindt twee lijnen met elkaar: de 
oordelende Messias en de lijdende Messias, de rechter en het 
offer in een persoon. Dat was revolutionair, maar onbegrepen 
door iedereen. De volgelingen hadden gehoopt dat Hij de 
verlosser van Israël zou zijn, maar ze waren op alle fronten 
teleurgesteld en gefrustreerd. Met Jezus’ dood kwam er een 
abrupt einde aan alle verwachting. De climax werd een anti-
climax, de droom een nachtmerrie. En dan volgen de 
getuigenissen van de levende Jezus, de opstanding van de 
Messias uit de dood. Het onmogelijke werd waar. God 
herschept Jezus uit het graf. 
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 We hebben in het afgelopen 
hoofdstuk ontdekt wat het grote plan 
van God voor deze wereld is: de 
wereld te verlossen van het kwaad 
om haar recht te zetten, te 
herscheppen zodat iedereen zal 
zeggen: God is Koning! Als Jezus het 
dus heeft over de komst van het 
Koninkrijk van God dan gaat het om 

dit centrale gegeven. Jezus kwam dus niet om individuen te 
redden uit de hel om ze vervolgens in de hemel te krijgen. 
Dit is een misvorming van de boodschap.49 Het doel van Jezus 
komst staat in de lijn van het doel van Israël. Jezus geloofde 
het volgende: God kiest Israël om de wereld te verlossen van 
het kwaad, om de wereld weer recht te zetten. 
 
 Maar wat maakt Jezus zo uniek temidden van alle 
andere Joden: Jezus geloofde dat de geschiedenis van Israël 
op een climax was uitgelopen en dat die climax verbonden 
was aan hemzelf als persoon. Jezus ging in op Gods roeping 
om Israël te vertegenwoordigen als haar Messias. Als Jezus 
sterft, sterft Hij als Israëls Messias. Als vertegenwoordiger 
van het volk. “In hem” sterft Israël, en in Israël sterft de 
wereld. Goede vrijdag is de ultieme ballingschap van Israël en 
het ultieme dieptepunt van de mensheid.  
 

Maar dan gebeurt het onvoorstelbare: Jezus staat op uit 
de dood. Dit kon in het joodse geloof alleen als Hij echt de 
Messias was en als hier de kracht achter zit van de schepper-
god. De dood van Jezus en de herschepping van Jezus in de 
opstanding zijn alleen mogelijk binnen het joodse 
wereldbeeld dat de schepper-god de wereld wil verlossen van 
het kwaad en haar recht wil zetten, te beginnen bij de 
Messias zelf, de vertegenwoordiger van Israël. Maar dan blijkt 
dat de Messias is gekomen, maar niet aan het “einde van de 
                                       
49  Dit is dodelijk voor bijvoorbeeld kunst en creativiteit omdat 
een godsdienst die er op gericht is om de zielen van de mensen te 
redden naar een lichaamsloze onstoffelijke hemel in wezen ook 
zegt: deze schepping van God is slecht, het doet er niet toe. Zo’n 
theologie wil niets weten van de schoonheid van de schepping en 
scheppende mogelijkheden van de mens. Zo’n theologie wil 
slechts absolute tijdloze waarheden verkondigen waar mensen “ja” 
op moeten zeggen, zodat ze naar de “hemel” kunnen gaan. 

Jezus kwam dus 
niet om 
individuen te 
redden uit de hel 
om ze vervolgens 
in de hemel te 
krijgen.  
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tijd”, maar midden in de tijd. Het Koninkrijk van God is met 
de komst, het sterven, maar vooral met de opstanding van de 
Messias aangebroken. De vijand, de dood, is verslagen, het 
graf is leeg! 
 
 Nu is Jezus, de “koning der Joden” ook de “Heer van de 
wereld” nu Hij zit aan de rechterhand van God; dat is waar 
Hemelvaart over gaat. Gods rechtzettende kracht gaat over 
de hele wereld. De discipelen worden, door de uitstorting van 
de geest van God, herauten van koning Jezus, de Heer Jezus. 
En zij krijgen de opdracht om Jezus’ Heerschappij te 
verkondigen over de hele wereld tot in Rome aan toe. En als 
Jezus de Heer, de kurios is, dan is de keizer in Rome dat niet. 
De machten worden gebroken in Jezus naam. 
 
 Alle volken mogen komen naar het nieuwe Israël, naar 
de nieuwe tempel, naar de nieuwe berg van God. Dit nieuwe 
is Jezus als koning. En zijn nieuwe volk is alle aanbidders van 
de koning. Alle volken mogen Jezus aanbidden als Koning en 
Heer en dienen in Gods grote plan om de schepping recht te 
zetten. Zij verkondigen de dood van de schepping in de dood 
van de Messias van Israël en zij verkondigen de herschepping 
van de  schepping in de opstanding van de Messias van Israël. 
 
 Het verhaal, “the story” loopt volgens N.T. Wright in 
vijf stadia. Wij maken nog steeds een deel uit van verhaal. 
Het is een verhaal dat nog steeds verbeeldingskracht heeft 
over hoe de wereld zou moeten zijn. Het roept ons op om te 
participeren in Gods grote verhaal, de komst van het 
Koninkrijk. Dit zijn de vijf stadia:  
 
1 Schepping 
2 Val 
3 Israël  
4 Messias  
5 Kerk en herschepping50 
 
 We “zoomen” in op de laatste drie om een aantal 
ontdekkingen te doen. Er is zowel continuïteit als 

                                       
50 Wright noemt als vijfde stadium “kerk”. Anderen noemen hierbij 
ook de “herschepping” terwijl weer anderen de “herschepping” 
noemen als zesde stadium. 
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discontinuïteit tussen stadium drie en vier. Discontinuïteit: 
De Messias is gekomen, er is een nieuwe tijd onder een 
nieuwe autoriteit: Jezus als Heer! Continuïteit: Het doel voor 
de mensheid en aarde is hetzelfde: God wil de wereld 
verlossen en rechtzetten. De hele bijbel is dus gezaghebbend 
voor de Emerging Church, vanwege het doorgaande verhaal. 
Maar dit doorgaande verhaal moet worden gelezen vanuit de 
climax van het verhaal: de komst van de Messias. 
 
 Zo is er ook tussen stadia vier (Messias) en vijf (Kerk en 
herschepping) continuïteit als discontinuïteit. Discontinuïteit: 
Gods oordeel zal alles rechtzetten en alles vernieuwen (aan 
het eind van de tijd). Continuïteit: De mensen en aarde 
worden herschapen en zijn herschepping van de huidige 
mensheid en aarde. We werken dus nu al aan het eeuwige 
koninkrijk. Wij leven in de tijd tussen de 1e en 2e komst van 
de Messias. We verkondigen Jezus nu al als Heer en 
aanbidden hem. We verkondigen zijn heerschappij in de 
wereld waarin we leven omdat deze wereld en de mensheid 
rechtgezet zullen worden en we toewerken naar dat moment. 
Gods oordeel is het wegzuiveren van het kwaad zodat de 
aarde “gevonden” wordt. Er zijn in de theologie grote 
verschillen over de vraag of er vooral continuïteit of vooral 
discontinuïteit is tussen het tijdperk van de kerk en de 
herschepping. Als er vooral continuïteit is, dan betekent dit 
dat Gods Koninkrijk in grote mate “voltooid” zal zijn bij 
Christus wederkomst. Het Koninkrijk zal dan op politiek en 
ethisch niveau alle andere machten aan zich onderwerpen. 
Een hele optimistische maar misschien ook wel moralistische 
koninkrijksvisie. Aan de andere kant is er de nadruk op 
discontinuïteit waarbij Gods koninkrijk gerealiseerd zal 
worden in het eschaton, het laatste oordeel waarin alles 
vernieuwd zal worden. Dit resulteert in een minder 
optimistische koninkrijksvisie waarbij de kerk als vreemdeling 
of pelgrim op aarde een alternatieve mensheid vormt. Maar 
optimistisch of niet, het grote verhaal kent geen andere 
afloop dan dat elke knie zich zal buigen voor Jezus, de Heer 
en de hele schepping verlost zal worden. Of zoals toen aan 
N.T. Wright werd gevraagd: “Are you optimistic or pessimistic 
regarding your echatology?”, antwoordde Wright: “Neither of 
both: Jesus is Lord!” 
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Conclusie. 
 Dit grotere verhaal zien de Emerging Churches als 
gezaghebbend voor de reconstructie van de kerk. Centraal 
staat niet de verlossing van een individu en dus is de kerk in 
eerste instantie geen zaak van soteriologie. Centraal staan de 
“Missio Dei”, Gods verlossende werk voor de hele aarde in 
zijn Messias, Jezus Christus. Jezus staat centraal en niet het 
individu. De kerk heeft daardoor een missie tegenover de 
heersende moderne en postmoderne cultuur. Ze wordt 
gedreven door een eigen verhaal waarin staat hoe de wereld 
zou moeten zijn en niet hoe de wereld wordt waargenomen 
of gevormd door het verhaal van de Verlichting. Emerging 
Churches zijn eerder een kerk waarin de Eschatologie, de 
toekomst centraal staat. De kerk mag vanuit Christus weten 
dat Gods Koninkrijk door verbeelding gekend kan worden en 
dat de werkelijkheid naar deze verbeelding kan worden 
gevormd. De vormgeving is dan “Mission shaped Church.” Een 
kerk die opkomt is de gemeenschap zoals die zou moeten 
zijn, naar het verhaal van God in Jezus Christus. 
 
 The Third Quest for the Historical Jesus van N.T. Wright 
en J.D. Dunn is bepalend voor kenmerk 1 (identificatie met 
Jezus) van Gibbs en Bolger en vormt de agenda voor 
kenmerken 2 (transformeren van de seculiere ruimte) en 3 
(leven als gemeenschap). Emerging Churches onderscheiden 
zich van vele andere gemeenteopbouwprogramma’s omdat ze 
willen starten bij de theologische vraag: Wat doet God in 
deze wereld door Jezus Christus? Om vanuit die vraag te 
komen tot de vraag: Wat is de missie van de kerk in onze 
cultuur en wat is de structuur en vormgeving van de 
kerkgemeenschap? In het volgende hoofdstuk zal ik daarom 
ingaan op “the New Perspective on Paul”. Deze theologische 
stroming is het passende vervolg op “the Third Quest” omdat 
het gaat over de implementatie van Gods werk in Jezus 
Christus in Israël en het Romeinse rijk. De vraag is dan: voor 
welke taak zien de volgeling van Jezus Christus zich gesteld 
als zij hun cultuur confronteren met de nieuwe eeuw, de 
nieuwe realiteit die reeds is aangebroken in Jezus Christus? 
Hoe zullen de Joden reageren op het feit dat Jezus “de 
opgestane” is, en dus de ware Messias? Hoe zullen de Grieken 
en Romeinen reageren op de verkondiging dat er een nieuwe 
Heer van de wereld is, Jezus Christus? En hoe zullen deze 
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verschillende groepen één nieuwe gemeenschap vormen, de 
alternatieve mensheid?  
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3.3 The New Perspective on Paul 
 

Hoe zit het dan met Paulus? Emerging Churches geven 
veel meer aandacht aan de evangeliën dan aan de brieven 
van Paulus. Deze ‘shift’ is opmerkelijk omdat de orthodox-
evangelicale beweging het Paulinische corpus ziet als 
centrum van de leer. Het christelijke geloof is ongeveer 
samen te vatten in de eerste acht hoofdstukken van 
‘Romeinen’. De boodschap van Paulus werd in de Christelijk 
traditie als vanzelfsprekend en normatief gezien. Een aantal 
sleutelverzen in de brieven van Paulus werden gezien als “het 
evangelie”. De eigenlijke evangeliën werden gezien als de 
illustraties van het evangelie of de aanloop naar het 
eigenlijke gebeuren: de dood en opstanding van Jezus. 
Oorsprong van dit denken kun je vooral herleiden op de 
discussies van Augustinus en Luther.51 Deze twee redeneren 
vanuit een sterk antithese: “wet tegenover evangelie”.  

 
Ten eerste was er de confrontatie van Augustinus met 

de britse monnik Pelagius. Pelagius was waarschijnlijk een 
Britse monnik die leefde in de vijfde eeuw na Christus. 
Pelagius wordt vooral in verband gebracht met de 
theologische strijd over kwesties als vrije wil, genade, 
erfzonde en kinderdoop. Pelagius stelde dat de vrije wil van 
de mens ook na de zondeval intact was en ontkende de 
erfzonde. Hij stond hierin lijnrecht tegenover zijn tijdgenoot 
Augustinus. Deze leerde dat verlossing voluit genade is, en 
dat het gehoorzamen aan Gods opdracht juist een resultaat is 
van die genade, in plaats van andersom. De goede werken 
waren volgens Augustinus zelfs niet mogelijk zonder het 
voorafgaande werk van Gods genade. 

 
Ten tweede de strijd van Luther tegen de RKK en het 

humanisme. Luther wil het evangelie redden door dit sterk 
tegenover de wet te zetten. Dit deed hij omdat zijn 
tijdgenoten te licht dachten over de kracht van de zonde. 
Luther benadrukt dat de zonde zo groot is dat de wet dus niet 

                                       
51  Arie Zwiep, Jezus en het heil van Israëls God, Verkenningen 
in het Nieuwe Testament, Boekencentrum, Zoetermeer 2003. Zeer 
goede Nederlandstalige inleiding op de nieuwe visie rond Jezus en 
Paulus. Zie bijvoorbeeld Hst 7. “De nieuwe kijk op Paulus”, p. 79-
93. 
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helpt. Vanuit Luthers visie zijn de reformatorische kerken (en 
dus ook evangelischen) het oude testament en de wet als 
negatief in zichzelf gaan zien. Alsof de wet er niet toe deed.  

 
Conclusie: Volgens Luther en 

Augustinus was het Jodendom 
wettisch. Zij zouden geloven dat zij 
gerechtigheid verwachten uit het 
volgen van de wet, daarom verzet 
Paulus zich tegen het wetticisme en 

leert dat de genade tegenover de wet staat. Vele westerse 
chistenen lezen Paulus door de bril van Augustinus en Luther. 
We lezen vooral Galaten alsof Paulus dit schreef tegen 
Pelagius, Erasmus of de Rooms Katholieke Paus.  

 
Deze opvatting hield stand tot 1977, het jaar van de 

publicatie van het boek “Paul and Palestinian Judaism” van 
E.P. Sanders.52 Er wordt sindsdien in de Paulus-theologie 
gesproken over “voor en na Sanders”. Sanders heeft als geen 
ander een uitgebreide studie gemaakt van de Joodse 
literatuur uit de eerste eeuw: de Misjna, de Halaga en andere 
Rabbijnse verklaringen van de Thora, de dode zee-rollen, de 
apocriefe boeken als Ben Sirach, 1 Enoch, de Psalmen van 
Salomo en 4 Ezra. Sanders 
komt uit deze bronnen tot 
de conclusie dat de 
hoofdstroom van het 
Judaïsme uit de eerste eeuw 
is te typeren als “covenantal 
nomism”, 
verbondsnomisme. Het 
patroon van dit 
verbondsnomisme verloopt 
als volgt: (1) God heeft Israël uitgekozen en (2) heeft hen de 
wet gegeven. De wet betekent dat (3) God belooft trouw te 
zijn aan het verbond en dat (4) Israël de wet moet 
gehoorzamen. (5) God beloont gehoorzaamheid en straft 
overtreding, maar (6) de wet voorziet in middelen tot 
verzoening en (7) verzoening leidt tot onderhoud van of her-
bekrachtiging van het verbond. (8) Allen die in het verbond 
                                       
52  E.P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism, SCM Press Ltd., 
Londen. 

Volgens Luther en 
Augustinus was 
het Jodendom 
wettisch. 

De belangrijkste 
conclusie van Sanders is 
dat de Joden zelf hun 
verkiezing en 
uiteindelijke redding 
zien als het resultaat van 
Gods genade en niet van 
menselijke prestaties. 
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blijven door gehoorzaamheid, verzoening en Gods genade 
behoren tot de groep die wordt gered. De belangrijkste 
conclusie van Sanders is dat de Joden zelf hun verkiezing en 
uiteindelijke redding zien als het resultaat van Gods genade 
en niet van menselijke prestaties. 

 
Als dit het geloof van de Joden was uit Jezus’ en 

Paulus’ dagen, dan is er geen antithese geweest tussen wet 
en genade. Sterker nog: de wet was een voortvloeisel en 
bemiddelaar van de genade. Dit betekent dat (a) Paulus er 
niets van heeft begrepen, of (b) Paulus zich niet verzet tegen 
het Jodendom, maar tegen een extreme groepering binnen 
het Jodendom of (c) wij Paulus consequent verkeerd hebben 
gelezen. De meeste onderzoekers zijn van mening dat de 
laatste conclusie voor de hand ligt. Hiermee doen we geen 
onrecht aan Augustinus en Luther, maar er moet opnieuw de 
vraag worden gesteld: Wat bedoelde Paulus met zijn brieven? 
Waar verzet hij zich tegen en waar is hij voor? We gaan het 
grote verhaal nog eens bekijken om nieuwe antwoorden te 
vinden. 

 
De komst van het Koninkrijk van God speelt een 

overheersende rol in het Judaïsme van de eerste eeuw. God 
had Israël uitgekozen een licht te zijn voor de heidense 
wereld. Daartoe zou God in Israël als koning heersen. De 
ballingschap had hier echter een einde aan gemaakt. De 
heidenen en hun afgoden heersten over Jeruzalem in plaats 
van andersom. En dus moest God ingrijpen, middels zijn 
tweede “agent/instrument”; de Messias, de gezalfde Koning. 
Hij zou Israël bevrijden van haar vijanden, de tempel in ere 
herstellen en zo defintief de ballingschap ten einde brengen. 
Dan kon God zelf naar Israël terugkeren en vergeving, 
genezing en opstanding uit de dood geven. Het einde der 
tijden was dan daar. Een apocalyptische verwachting zoals 
we die kunnen vinden in bijvoorbeeld Daniël 2 en 7. De steen 
die het beeld verplettert dat Koning Nebukadnezar had 
gezien in zijn droom werd tot een berg die de hele aarde 
bedekte. De heidense koninkrijken zouden worden 
verpletterd door de Messias die zit op de troon op de berg 
Sion. De vier dieren zijn de machthebbers van deze aarde. 
God, de oude van dagen, laat een troon opstellen naast zijn 
troon. Er treed een Mensenzoon naar voren, de Messias, die 
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plaats neemt op deze troon. Hij wordt aanbeden en aan zijn 
Koninkrijk zal geen einde komen. Alle naties, koningen en 
grootheden zullen hun macht kwijtraken aan het volk van 
God. Maar hoe zou dit gebeuren? Hoe zou God koning worden? 
Nog een stapje terug om te kijken naar de hele 
wereldgeschiedenis. De wereldgeschiedenis zou je in vijf 
delen, zogenaamde “acts” kunnen verdelen. Deze zijn: 

 
De schepping: God maakt een volmaakte wereld met de 

mens als beelddrager van Zichzelf. De mens kreeg de 
opdracht om als een rechtvaardige koning voor de schepping 
te zorgen. Het scheppingsverhaal is niet interessant om te 
verdedigen als natuurkundig verslag van de schepping en 
leent zich niet voor letterlijke interpretaties of 
creationistische theoriën. Het verhaal vertelt over de orde in 
de natuur, over Gods overwinning over de afgoden en de 
machten van de chaos, over de mens als beelddrager. Hier 
gaat het om een oosterse koning die beelden van zichzelf 
plaatst in een overwonnen land om zo te laten zien wie er de 
baas is en aan wie je moet gehoorzamen. Adam en Eva zijn 
beelddrager; het volk Israël is beelddrager. Ze krijgen de wet 
en kunnen daarmee kiezen binnen of buiten het beloofde 
land, het paradijs te blijven. 

 
De val: de mens komt in opstand tegen God en verstoort 

daarmee het beelddragerschap. De mensen gaan afgoden 
dienen en onrecht plegen. (Je wordt gelijk aan datgene dat 
je aanbidt...) De mens moet uit de hof, weg van de boom des 
levens. De dood en de vloek op de schepping als geheel doet 
haar intrede. Genesis vertelt verschillende verhalen om de 
vloek duidelijk te maken. De hele geschiedenis van Adam en 
Eva, Lamech, Noach en de Toren van Babel staat in het teken 
van deze opstand. De val is het symbool van de opstand van 
de mensheid tegen de schepper en het symbool voor de 
opstand van Israël tegen de verbonds-god. Er is ballingschap 
voor Adam, voor de mensheid en voor Israël. 

 
Verkiezing van Israël: Dan komt in Genesis 12 de 

omkeer. God roept Abram om een zegen te zijn voor alle 
volken op de aardbodem. Hij zal worden tot een volk en het 
beloofde land krijgen. “Terug naar de hof waar Adam uit 
moest...” geloven de Joden. Zegen in plaats van vloek, leven 
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in plaats van dood. Ook de bevrijding van Israël uit Egypte 
staat in dit kader; naar het beloofde land terug; leven in 
plaats van dood, zegen in plaats van vloek. 

 
Maar Israël pleegt onrecht, komt ook in opstand en gaat 

uiteindelijk in ballingschap: weer het land uit (net als Adam 
en Jacob). In de ballingschap komt men in diepe verwarring 
over het koningschap van God: Is God eigenlijk wel trouw? De 
profeten spreken over oordeel, maar ook over uitredding: 
God is trouw en zal Israël herstellen. Daarbij gebruiken de 
profeten niet alleen beelden van terugkeer, maar ook van 
genezing, vergeving en zelfs opstanding uit de doden. 

 
De Messias, de gezalfde Koning, is Gods agent die de 

vijanden zou verslaan (de duivelse machten, zie Daniel 7), 
Israël met tempel en wet zou herstellen zodat er vergeving 
van zonden en opstanding der doden kon plaatsvinden.  
 

De vierde act is dus volgens het joodse geloof de 
voleinding: Als God Koning wordt door de Messias is er sprake 
van het herstel van Israël, het herstel van tempel en wet, 
vergeving van zonden, genezing van zieken, bevrijding van 
gebondenen en de volken zullen Israëls Koning erkennen en 
Israëls God aanbidden. Er is zelfs sprake van de opstanding 
der doden en het herstel van de hele aarde. De Joden 
vroegen zich echter af aan het einde van act 3: Hoe en door 
wie komt act 4, de voleinding? Wat is de agenda voor het 
koninkrijk? Er waren in Saulus’ dagen vele verschillende 
joodse stromingen, elk met een eigen “koninkrijks-agenda”: 
De Farizeën, de Saduceën en de heersende priesterklasse, de 
Essenen en de Zeloten. 

 
Wij kennen echter een 4e en 5e act, te weten: 

• Jezus, de komst van de Messias, zijn leven, lijden en 
sterven aan het kruis en... 

• De tijd na Jezus opstanding tot zijn wederkomst: het 
doorbreken van Gods Koninkrijk over de hele aarde. 

 
Het is volstrekt helder dat een gekruisigde messias 

achteraf een valse messias bleek te zijn. Jezus van Nazareth 
voldeed niet aan de verwachting van de vervolger van de 
eerste christenen, Saulus. Saulus vervolgt de volgelingen van 
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Jezus. Waarom? 
De christenen dienden ene Jezus die gekruisigd was 

door de heidenen en dus niet de Messias, Gods zoon, kon zijn. 
De Messias moest juist Israël bevrijden van de heidenen en 
alles herstellen. Daarnaast was de Messias de 
vertegenwoordiger van Israël, dus als de Messias sterft, sterft 
heel Israël, en dat kon niet.... Er was geen enkele notie van 
een lijdende Messias. Jesaja 53 zag men bijvoorbeeld als het 
lijden van Israël onder de vijanden. 

 
De christenen hadden het niet zo op met de tempel en 

hielden zich niet strikt aan (de opvattingen volgens de school 
van Shammai over) de wet, de twee voornaamste symbolen 
van de joodse religieuze identiteit. De school van Shammai 
gebruikt de wet vooral als afbakening van de identiteit van 
het ware Israël. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de 
confrontatie tussen Stephanus en de joodse raad over de 
Tempel.  

 
Als afvallige Joden voor het religeuze gerecht werden 

gebracht kon de climax van Gods ingrijpen komen. Een soort 
religieuze zuivering om bij God in goed daglicht te staan. De 
ijver voor de thora, bracht de gerechtigheid van God. Daarom 
gaat Saulus op weg naar Damascus om de christenen te 
vervolgen maar de reis loopt anders dan verwacht. Hij heeft 
een ontmoeting met de opgestane en levende Jezus. 

 
Jezus leeft en vraagt waarom Saulus hem vervolgt. 

Verwarring, angst en schaamte volgen vanwege zijn 
verkeerde inzicht. 

 
Als Jezus leeft, dan heeft God hem opgewekt. En dus is 

Jezus een rechtvaardige. In het joodse geloof zou alleen een 
rechtvaardige uit de dood opgewekt kunnen worden en zeker 
geen valse messias. Dan zijn Jezus claims waarheid: Hij is de 
Messias, de Koning van Israël. Alles wat Hij gezegd heeft is 
waar. Zijn volgelingen hebben gelijk. En ik vervolg hen. Dat 
niet alleen. Als Jezus de Messias, is, dan zijn de volgelingen 
het ware Israël. Ik vervolg de Messias als Hij de 
vertegenwoordiger is van het ware Israël. Jezus zegt immers 
niet: waarom vervolg je mijn volgelingen? Maar: Waarom 
vervolg je mij? 
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Uit zijn brieven weten we: Wat de Joden verwachten 

aan het eind der tijden heeft God reeds nu gedaan “in de 
Messias, Jezus”. De vergeving van zonden en de opstanding, 
de nieuwe schepping zijn “in” Jezus werkelijkheid! In hem 
zijn wij, Israël, meegenomen. De nieuwe schepping breekt 
door in de huidige eeuw, niet alleen aan het einde der tijden. 
Jezus is de Messias van het nieuwe Israël maar is tevens Heer 
van de hele wereld, ook van alle heidenen. 

 
 Vanaf dat moment treed er een breuk op in zijn 
denken. Het is echter niet zo dat Paulus een volledig nieuwe 
religie ontwerpt genaamd christendom. In hoofdlijnen blijft 
Paulus vasthouden aan zijn joodse wortels. Het grote verhaal 
van Israël’s verkiezing in de participatie van Gods 
verlossingsplan blijft overeind. Maar met een enorme 
verandering:  
 

Zijn nationale-etnische visie stopt. Hij weet dat de ijver 
voor de thora geen redding heeft gebracht. “Buiten de wet 
om” is er de Messias gekomen. De identiteitsbepalende 
elementen houden nu juist de heidenen tegen om in te gaan. 
Zij moeten niet eerst de thora volmaakt houden om tot het 
ware volk van Abraham te gaan horen. Dat was bij de Joden 
zelf ook niet gelukt, de Messias komt door in geloof te 
antwoorden op zijn roepstem, niet door de ijver voor de wet. 
Ook de heidenen krijgen hun “einde van de ballingschap, de 
terugkeer tot het leven” en dus worden ze gedoopt als teken 
van deze “exodus”. 
 

Paulus blijft dus volop joods en zijn “evangelie” blijft 
ook joods. Slechts de nationale-etnische visie wordt 
weggenomen. Centraal in het joodse evangelie is: God is 
Koning! Of “Hier is jullie God, je bevrijder uit de 
ballingschap!”53 Aan de andere kant was er de betekenis van 
“evangelie” in de Grieks-Romeinse wereld. Bij de geboorte of 
troonsbestijging van een nieuwe keizer trokken de herauten 
erop uit. Ze brachten goed nieuws: Er is een nieuwe keizer, 
de Heer van de wereld (Kurios), kniel voor hem neer en 
betaal hem belasting. Hij geeft je “vrede” (pax romana), 
“gerechtigheid” (justitia) en verlossing van de vijanden en 
                                       
53  Jes. 40:9, 52:7 en 61:1 
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daarmee veiligheid. De nieuwe keizer is de “zoon van God” 
(de oude keizer is opgenomen in het pantheon der goden). 
Daarom is de Joodse/OT betekenis van evangelie tevens een 
politieke botsing met Rome! Als God Koning is, dan is de 
Keizer dat niet. Er zullen heel andere wetten gaan gelden, 
namelijk die van de dienende koning Jezus. Jezus “verovert” 
de wereld door gevende liefde en dienstbaarheid. Toch is dit 
wel degelijk een politieke botsing: de agenda moet vroeg of 
laat om. Gods Koninkrijk is niet vanuit deze wereld, maar wel 
voor deze wereld: Laat uw Koninkrijk komen, op aarde zoals 
in de hemel! 
 
Conclusie. 
 In “the New Perspective on Paul” (NPP) gaat men de 
brieven van Paulus lezen tegen de achtergrond van het 
Judaïsme uit de 1e eeuw. Tot 1977, het jaar van de publicatie 
van E.P. Sanders’ boek “Paul and Palestinian Judaism”, zag 
men het Jodendom als wettisch of zelfs als systeem van werk-
gerechtigheid, vooral dankzij de controverses van Augustines 
en Luther. Sanders toonde aan dat het Judaïsme uit de 1e 
eeuw wel degelijk een genadereligie was maar dat de Thora 
en vooral de strenge interpretaties ervan waren gaan werken 
als “identiteits-markering”. Niet de vraag: “hoe wordt ik 
gered?” stond centraal, maar de vraag “wie hoort erbij?”. In 
andere woorden: niet de vraag: “hoe kom ik in het verbond?” 
maar “hoe blijf ik binnen het verbond?”.  
 
 Tegen deze achtergond valt de 
oude wet-genade antithese weg en 
moeten we de brieven van Paulus 
lezen vanuit een nieuw perspectief. 
De kern van de gedachte van de NPP 
is dat de brieven niet soteriologisch 
moeten worden gelezen, maar 
ecclesiologisch. Het gaat niet om de 
leer van de redding, maar over de vraag: wie hoort er bij de 
gemeente? De brieven van Paulus beschijven niet de weg van 
de zondaar tot Christus, maar beschijven de eenheid tussen 
de christenen van diverse komaf. Vooral de verschillen tussen 
Jood en Griek vallen weg. Christus is niet alleen gekomen om 
een individu van zijn zonden te redden maar om een 
alternatieve mensheid om zich te vergaderen die mag 

Niet de vraag: 
“hoe wordt ik 
gered?” stond 
centraal, maar de 
vraag “wie hoort 
erbij?”.  
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participeren in het transformerende werk van God richting de 
nieuwe schepping. 
 
 In de tijd van Jezus’ bediening op aarde richt hij zich 
uitsluitend tot de Joden op enkele uitzonderingen na. Jezus 
kwam als Messias van Israël en dus is hij de climax van het 
verbond. In dit verbond was Israel door God uitverkoren om 
het licht voor de wereld te zijn. De roeping van Jezus is om 
Israel weer aan haar roeping te laten voldoen. De jonge 
gemeente die Jezus door zijn leven, dood en opstanding om 
zich heen roept mag dit heilsfeit gaan implementeren. Paulus 
weet dat Jezus de Messias, de Koning van Israel is en dus is 
Hij ook de Heer van de wereld, de Kurios. En dus is de Ceasar 
van Rome (de andere Kurios) dat niet. Paulus verkondigt 
Jezus als Heer in het Romeinse rijk en roept de mensen op 
om over te stappen van het onechte en afgodische evangelie 
naar het ware evangelie van Gods Zoon, Jezus Christus. Als ze 
zich bekeren, hetgeen betekent dat ze de nieuwe koninkrijks-
agenda aanvaarden, dan behoren ze tot de nieuwe ware 
mensheid. Hun etnische, politieke, godsdienstige achtergrond 
doet er dan niet meer toe.  
 
 De achtergrond van Paulus’ dagen is er een van 
toenemende nationalistische spanningen in Israël. De Joden 
die Jezus nog niet erkennen als Messias moeten zich bekeren 
van hun koninkrijks-agenda naar die van Jezus. De heidenen 
moeten zich bekeren van hun afgodendienst en hun Ceasar 
agenda. Hier komt de soteriologie om de hoek kijken: allen 
zijn we zondaars en om niet, door genade gerechtvaardigd. 
We zijn één in Christus, Jood en Griek, slaaf en vrije, man en 
vrouw, arm en rijk. 
 
 Voor Emerging Churches heeft de New Perspective on 
Paul vergaande consequentie. De 
kerk is er niet om individuen te 
redden zodat hun ziel in de hemel 
komt. De kerk is er niet om deze 
slechte wereld te verlaten omdat we 
“hemelburgers” zijn. Hemelburger 
betekent ambassadeur zijn van de 
Hemel op aarde! Gods rijk komt op 
aarde en Gods missie is deze wereld 

Voor Emerging 
Churches heeft 
de New 
Perspective on 
Paul vergaande 
consequentie.  
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te transformeren door middel van de gemeente, de 
alternatieve ware mensheid. In de woorden van N.T. Wright: 
 

“It is time to turn back again, following the old sola 
scriptura principle, to the source and origin of one of the 
great doctrines of the New Testament: that when, through 
God’s effective call (sola gratia) in the preaching of the 
gospel of Jesus Christ (solus Christus), someone comes to 
believe that he is the risen Messiah and Lord, God thereupon 
(sola fide) declares in advance what he will declare on the 
last day when he raises that person from the dead: this 
person is in the right, their sins have been forgiven, they are 
part of the single, true, worldwide covenant family promised 
to Abraham, the sign of the coming new creation and the 
counter-sign to the boast of Caesar. Justification is 
ultimately about justice, about God putting the world to 
rights, with his chosen and called people as the advance 
guard of that new creation, charged with being and bringing 
signs of hope, of restorative justice, to the world. Let’s put 
the justice back in justification; and, as we do so, remind 
ourselves whose justice it is, and why. Soli Deo Gloria! 
  

Emerging Churches leren van de New Perspective on 
Paul verschillende dingen: 
 

1. De volgelingen van Jezus zijn de voortzetting van 
Israël door hun geloof in Messias. De kerk heeft als groep haar 
identiteit in het verhaal van Israël. Het individu participeert 
door geloof in Jezus in dit verhaal. De kruisdood en 
opstanding zijn de climax van het verhaal waardoor de 
gemeenschap en het individu wordt meegenomen naar de 
volgende “act” en naar de nieuwe schepping. 

 
2. Door geloof mag iedereen meegenomen worden in 

deze nieuwe eeuw. De Joden maar ook de heidenen. Dat was 
een verwachting die al in het verhaal van Israël besloten lag. 
De volken zullen de God van Israël aanbidden. De brieven van 
Paulus gaan volgens de NPP over de voortgang van dit grotere 
verhaal door Jezus Christus. Alternatieve koninkrijksvisies van 
Joden of afgoden en keizers van heidenen passen niet in dit 
verhaal en dus moeten zowel Joden als Grieken zich bekeren 
van hun alternatief. 



 129 

 
3. Resultaat is een nieuwe mensheid rondom Jezus 

Christus. De eenheid van deze nieuwe mensheid staat 
centraal bij Paulus. Zowel Jood als Griek, arm en rijk, slaaf 
of vrije, man of vrouw horen bij Christus’ nieuwe mensheid. 
De eenheid ontstaat doordat niemand een voordeel heeft of 
zichzelf kan redden. De wet, de afgoden, noch de Romeinse 
keizer kan het ware heil brengen. Alleen Jezus Christus. Voor 
Emerging Churches betekent deze eenheid dat alle mensen 
bij de gemeente horen. Geen scheiding tussen hoog en laag 
opgeleidde mensen, seksuele geaardheden, ras of leeftijd. 

 
4. Deze nieuwe mensheid gaat op weg naar de nieuwe 

schepping. In Paulus leer zit een vloeiende overgang tussen 
de verlossing, de hoop op de opstanding en de ethiek. 
Emerging Churches stellen de persoonlijke verlossing niet 
steeds op de eerste plaats. Het is niet de voordeur van de 
kerk zoals in vele reformatorische en evangelilsche kerken. 
Gods komende koninkrijk kent zowel ethiek, persoonlijke 
verlossing als hoop de nieuwe schepping. 

 
De kerk heeft dus niet als basis de verlossing van het 

individu, maar de voortgang van het grote verhaal van Israël, 
de climax van het verbond in Jezus Christus, de komst van 
het Koninkrijk, het einde van de ballingschap en de 
verwachting van de nieuwe schepping. Het gaat om een 
gemeenschap die zich aansluit bij het verhaal. In dit verhaal 
staat Jezus centraal. Maar het verhaal wordt uitgewerkt in 
zowel persoonlijke verlossing, ethiek, politiek, 
gemeenschapsvorming, onderwijs, charismata, etc. Een 
holistische benadering van het Koninkrijk van God. 

 
De Emerging Churches zullen hun ecclesiologie moeten 

afstemmen op dit grote verhaal, niet alleen op het milieu of 
alleen op de bekering van de zondaar. Geen theologische 
monocultuur, maar een enorme diversiteit aan uitingen en 
structuren.  
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3.4 Emerging Church en confrontatie met Cultuur 
 
 Emerging Churches willen het grotere verhaal van Gods 
Koninkrijk door de Schepping, de val, Israël, Jezus Christus, 
de kerk en de herschepping uitwerken in hun kerkvisie. De 
beweging is nog erg jong en zeer divers in theologische 
opvattingen en uitwerkingen van deze kerkvisie. Natuurlijk is 
er sprake van een aantal overeenkomsten waaraan de meeste 
Emerging Churches te herkennen zijn. Maar er zijn ook veel 
verschillen over de vraag hoe de kerk staat ten opzichte van 
de cultuur. In een korte verkenning wil ik de belangrijkste 
ijkpunten vaststellen en de alternatieven weergeven. 
 
 De overeenkomsten binnen Emerging Churches liggen 
vooral op het terrein van theologie en ecclesiologie. De 
theologie van de “third quest for the historical Jesus” en de 
“New perspective on Paul” worden breed gedragen. Daardoor 
is men de bijbel gaan zien als het verhaal hoe God met deze 
wereld omgaat. De bijbel is geen boek met absolute 
waarheden, maar het gezaghebbende verhaal met unieke en 
doorslaggevende punten in de wereldgeschiedenis. Jezus is in 
eerste instantie geen voorbeeld of iemand die goed advies 
geeft. Jezus is de Messias van Israël en de Heer van de 
wereld. De doorbraak van zijn Koninkrijk staat centraal in 
elke Emerging Church. De identiteit van de kerk is gegeven in 
Christus, de implementatie van deze gebeurtenissen richting 
de nieuwe schepping staan open voor discussie. 
 
 Eerste ijkpunt is het Christusgebeuren. Waarom is Jezus 
de climax van het verbond met Israel? Waarom zijn de 
woorden en gelijkenissen, wonderen en symbolische acties zo 
belangrijk voor zijn eigen tijd? Wat was de betekenis van zijn 
lijden en sterven voor Israël? 
Emerging Churches nemen afstand 
van zinnetjes als “Jezus stierf 
voor mijn zonden” of “het bloed 
van Christus” of “Geloof in Jezus 
en bekeer je” of “Jezus was een 
goed voorbeeld”. Niet dat men 
tegen de inhoud van deze 
zinnentjes is, maar het zijn geen 
abstracte of tijdloze waarheden. Het Christusgebeuren is 

Jezus is Heer door 
de opstanding uit de 
dood, daar doet 
geen enkele 
bekering iets aan 
toe of af.  
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vooral een heilsfeit. Of Jezus koning is hangt helemaal niet af 
van de persoonlijke keuze van wie dan ook. Jezus is Heer 
door de opstanding uit de dood, daar doet geen enkele 
bekering iets aan toe of af. Het Christusgebeuren is de climax 
van het verhaal dat doorgaat richting het tweede ijkpunt: de 
nieuwe schepping. 
 
 De nieuwe schepping of de herschepping is het tweede 
ijkpunt. In Jezus’ opstanding is het reeds te zien: zijn 
lichaam voldoet aan de epistemologie van de nieuwe 
schepping. Een lichaam dat aan te raken is, maar tevens 
zomaar kan verschijnen en naar de hemel kan gaan. Jezus 
leeft als opgestane, zijn graf is leeg en Hij zit aan de 
rechterhand van God. Hij heeft deel aan de nieuwe schepping 
die voor ons nog door moet breken en hier en daar reeds door 
zal breken. De nieuwe schepping zal komen, is soms 
zichtbaar, maar meestal nog niet. De grote vraag is dan ook: 
hoe groot zal de continuïteit zijn tussen de oude schepping en 
de nieuwe? Emerging Churches geloven allemaal in het grote 
verhaal van God als schepper. God is trouw en zal zijn 
schepping niet vernietigen, maar verlossen en herstellen. De 
nieuwe schepping is dus een continuiteit van de huidige 
schepping. Maar hoe groot zal de vernieuwing moeten zijn? In 
hoeverre participeren wij en in hoeverre is het een werk van 
God in het laatste oordeel? En als wij participeren, ligt de 
nadruk dan op wonderen en genezingen, op 
gemeenschapsvorming, op sociale gerechtigheid, op aandacht 
voor het milieu? Daar zijn ook binnen Emerging Churches 
verschillende opvattingen over, maar is er soms ook grote 
overeenstemming. 
 
 Het derde ijkpunt is de christendom-shift; de overgang 
van het christelijke geloof voor Constantijn de Grote naar het 
christendom erna. Het gaat niet zozeer om het herkennen 
van deze shift, maar het waarderen ervan. Is het goed dat 
het christelijke geloof overging in de  politieke en culturele 
“dominion” van het christen-dom? Of is dit de grootste fout 
die er ooit is gemaakt binnen de christelijke gelederen? Is het 
Koninkrijk van God een politieke aangelegenheid of niet? 
Moet de kerk tegenover de staat blijven staan of is zij een 
partner van de staat? De beoordeling van de christendom-
shift is binnen de Emerging Church nog niet geheel duidelijk. 
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Men beroept zich op verschillende stemmen, waarvan de een 
positief is over het christendom en de ander uitgesproken 
negatief. Dit heeft gevolgen voor de waardering van de 
huidige tijd die wordt getypeerd als “post-christendom”.  
 
 Vierde ijkpunt is de Verlichting en staatshervormingen 
en wetenschappelijke revoluties als gevolg van de 
Verlichting. Het einde van het christendom wordt ingeluid 
door de renaissance waar de mens centraal komt te staan en 
de klassieke bronnen een herwaardering krijgen met als 
gevolg vernieuwingen in de kunst, cultuur, politiek en 
wetenschap. De Reformatie, als godsdienstige revolutie, kan 
gezien worden vanuit de renaissance vanwege herbronning op 
de bijbel, het geloof en de genade alleen. Toch zullen weinig 
Emergers de Reformatie noemen als ijkpunt omdat het een 
terugkeer is naar de eerdere ijkpunten. Toch had de 
Reformatie ook enorme consequenties voor de wetenschap en 
de politiek in Europa. Wetenschappers werden door de 
Reformatie vrij in hun denken en in politiek opzicht waren er 
aardverschuivingen; complete staten werden door 
godsdienstoorlogen gevormd of juist uiteengerukt. Deze 
godsdienstoorlogen waren de aanleiding voor 
Verlichtingsdenkers om te zoeken naar een alternatieve basis 
voor kennis en zekerheid. Daarom heet de periode voor de 
Verlichting het pre-modernisme vanwege het onfeilbare 
gezag van oude bronnen, de kerk en de adel. De Verlichting 
leidt tot het modernisme met het verkrijgen van kennis door 
observaties en rationeel denken. De moderne wetenschap en 
staatinrichting, het vooruitgangsgeloof en de beheersing van 
de natuur, het terugdringen van het sacrale ten gunste van 
het seculiere en het streven naar controle door grote 
systemen zijn te noemen als kenmerken van het modernisme. 
 
 Vijfde ijkpunt is het reeds eerder genoemde shift van 
christendom naar post-christendom. Dit is de terugtrekkende 
beweging van christendom als gevolg van de Verlichting of 
(zoals sommigen beweren) het logische gevolg van 
christendom zelf. Kenmerken van post-christendom worden 
genoemd in hoofdstuk 1. Ook hier gaat het om de waardering 
van post-christendom. Dit hangt samen met de waardering 
van de christendom-shift van Constantijn de Grote. Is men 
positief over de christendom-shift dan is men meestal minder 
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positief over het post-christendom en vice versa. De 
waardering staat of valt met opvatting over de verbinding 
tussen geloof en politiek, tussen staat en kerk en over de 
aard van deze verbinding. 
Emerging Churches zijn het er over 
eens dat het Koninkrijk van God 
een politieke betekenis heeft en 
zelfs historisch moet worden 
verstaan in een politieke realiteit. 
De boodschap van Jezus en Paulus 
is altijd binnen een politieke 
context. Maar wil dat ook zeggen 
dat de volgelingen van Jezus, de 
kerk, een politieke agenda 
hebben? Of is dat een 
aangelegenheid van de staat, met 
of zonder christenen aan het roer? Heeft de kerk een eigen 
ethische agenda of moet de ethiek van het Koninkrijk 
gebracht worden via de staat? Deze vragen hebben in een 
post-christelijke maatschappij een heel andere betekenis dan 
in de christendom-periode. 
 
 Zesde ijkpunt is de shift van modernisme naar 
postmodernisme. Emerging Churches worden wel eens 
onterecht aangezien als “postmoderne kerken” vanwege hun 
tijdelijke bondgenootschap met het postmodernisme tegen 
het modernisme. Emerging Churches hebben, net als het 
postmodernisme, kritiek op de Verlichting en op het 
modernisme, zonder pre-modern te willen worden of alles uit 
de moderne tijd te willen vernietigen. Toch is de vraag of we 
het postmodernisme moeten omarmen en zien als een kans of 
dat het een andere bedreiging vormt voor het grote verhaal 
van het Koninkrijk van God. 
 

Enkele hoofdrolspelers in de Emerging Church 
conversatie. 

 
 In Nederland speelt Stuart Murray een belangrijke rol 
binnen de gemeentestichterswereld. Murray heeft een aantal 
titels op zijn naam staan over “post-christendom”.54 In zijn 
                                       
54  Zie www.postchristendom.com; de serie van Murray is 
genaamd “After Christendom”. Post-Christendom: church and 

Emerging Churches 
zijn het er over 
eens dat het 
Koninkrijk van God 
een politieke 
betekenis heeft en 
zelfs historisch 
moet worden 
verstaan in een 
politieke realiteit.  
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boeken en artikelen is hij van mening dat de christendom-
shift onder Constantijn de Grote een vergissing is geweest. De 
christenen hadden niet in moeten gaan op de uitnodiging om 
in het centrum van de macht te gaan staan. Ze hadden 
volgens Murray moeten kiezen voor een profetische houding 
buiten het centrum van de macht. Daarin staat Murray 
duidelijk binnen een anabaptistische stroming waarin de kerk 
een gemeenschap moet zijn met eigen ethische bepalingen, 
maar die er niet voor moet kiezen om allerlei verbindingen 
met de staat aan te gaan.  
 

Behalve Murray zijn er andere “neo-anabaptisten” die 
internationaal veel aanhang hebben in de “Emerging 
conversation.” Vooral een theoloog als John H. Yoder is 
buitengewoon invloedrijk vanwege zijn visie op sociale 
gerechtigheid en vredestichting.55 In de VS is er vooral op 
ethisch en politiek terrein veel aandacht voor Stanley 
Hauerwas. Hauerwas staat met één been in de 
anabaptistische traditie, maar met een ander in de Rooms 
Katholieke. Zijn visie op ethiek en politiek is anabaptistisch 
en sluit aan bij Murray en Yoder, maar zijn ecclesiologie en 
schrift-visie komt dicht bij de Rooms Katholieke 
interpretaties. Hauerwas is (net als Yoder) buitengewoon 
kritisch op de moderne staatvormen en het 
Verlichtingsdenken hierin.56 De meeste christenen in 
Nederland zullen zeggen dat het vanzelfsprekend is dat de 
kerk een taak heeft in het publieke domein en de politiek 
arena. Hauerwas meent daarentegen dat het theologisch 
onverantwoord is dat christenen een stempel drukken op het 

                                       
mission in a strange new world, Church after Christendom, Faith 
and Politics after Christendom: the church as a movement for 
anarchy. 
55  John Howard Yoder, The Politics of Jesus, Eerdmans, Grand 
Rapids, 1974/1994. Yoder laat zien dat het een misvatting is dat 
vele christenen denken dat Jezus zich verre van de politiek hield. 
Yoder laat vanuit Lucas zien dat Jezus juist bezig is met politieke 
vraagstukken rondom macht, status, en gerechtigheid. Het 
Koninkrijk van God is bovenal een politieke aangelegenheid. 
56  Stanley Hauerwas and William H. Willimon, Where Resident 
Aliens Live, Abindon Press, Nashville, 1996. Zie p. 52-53. “Je bent 
als christen net zo politiek als iedereen, maar verwacht er niet al 
te veel van. Uiteindelijk gaan wereldse politiek en geweld hand in 
hand.” 
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publieke domein. Christenen moeten zich afzijdig houden van 
de macht, van het geweld dat onlosmakelijk verbonden is aan 
het hebben van de macht.57 Het alternatief dat Hauerwas 
biedt is de christelijke gemeenschap binnen het publieke 
domein die een herkenbare, wervende gemeenschap is van 
rondtrekkende vreemdelingen. In zijn boek “Resident 
Aliens”58 geeft Hauerwas aan wat de basis is van deze 
gemeenschap. De woorden van Jezus, zoals uitgesproken in 
de “bergrede”, zijn normatief voor de christengemeenschap. 
Ze vertellen niet wat de wereld zou moeten worden, maar 
hoe de wereld is, gezien door de ogen van Jezus. Door geloof 
zien christenen hun eigen gemeenschap zoals verteld wordt in 
de bergrede. Daardoor vormen zij een alternatieve mensheid 
binnen de mensheid. Hauerwas heeft daarom ook veel 
betekenis voor stichters van alternatieve christelijke 
leefgemeenschappen59. Dit wil niet zeggen dat de christen-
gemeenschap buiten de maatschappij staat of dat zij zich 
onttrekt aan politieke verantwoordelijkheid. Hauerwas stelt 
dat de kerk geen politieke strategie heeft, maar dat zij een 
politieke strategie is. 

 
Ook N.T. Wright levert kritiek op “christendom” aan de 

ene kant en “Verlichting” aan de andere kant omdat hij in 
Jezus en Paulus opmerkt dat zij fundamentele kritiek hebben 
op de heersende machten. Volgens Wright treed Jezus op als 
profeet die een duidelijke “counter-temple-movement” 
belichaamd en een zwaar oordeel aankondigt over het 
nationalistische streven van de Joden in zijn tijd. Jezus wil 
Israël terugbrengen naar haar oorspronkelijke roeping een 
licht te zijn voor de wereld. Zijn volgelingen denken nog in 
termen van politieke opstand en vragen zich ondertussen af 
wie de meeste zal zijn. Jezus legt zijn politieke kaarten op 
tafel door te zeggen dat de mensenzoon zal dienen en lijden 
en zijn leven zal geven. Een totaal nieuwe agenda. Wright 
                                       
57  Ad de Bruijne, Levend in Leviathan, Een onderzoek naar de 
theorie over ‘christendom’ in de politieke theologie van Oliver 
O’Donovan, Kok Kampen, 2006, p. 19. 
58  Stanley Hauerwas en William H. Willimon, Resident Aliens, A 
provocative Christian assessment of culture and ministry for 
people who know that something is wrong, Abingdon Press, 
Nashville, 1989. 
59  Gijs van den Brink, Wim Dorsman en Henk Minneman, 
Evangelische leefgemeenschappen, Kok Kampen, 2003. 
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vergelijkt de politiek van Jezus met een kaartspel. De 
volgelingen van Jezus denken dat het kaartspel hetzelfde zal 
blijven, de kaarten hoeven slechts opnieuw te worden 
geschud. Jezus zegt dat er een heel nieuw spel gespeeld zal 
worden met hele nieuwe kaarten. Waar Jezus kritiek heeft op 
de tempel en het nationalisme van de Joden, heeft Paulus 
ook kritiek op de macht van de Keizer. In de woorden van 
Wright: “If Christ is king, then Ceasar is not!” Opnieuw een 
politiek statement maar uitgewerkt via een hele nieuwe 
strategie van een alternatieve mensheid rondom Jezus. 

 
Wright wijst naar Rodney Stark als het gaat om de 

‘christendom-shift’. Volgens Stark60 is het een mythe om te 
denken dat het “Edict van Milaan” de oorzaak was van de 
dominantie van de christenen en dus van het ontstaan van 
Christendom. Stark toont aan dat het edict de reactie was op 
de reeds bestaande politieke realiteit die de christelijke 
gemeenschap al had. Dit zou de these van onder meer Murray 
weerleggen dat de christenen hebben gekozen voor de macht 
op uitnodiging van Constantijn. 

 
Ook Lesslie Newbigin heeft 

kritiek op de westerse kerk als hij 
terugkeert van zijn missie in 
India. Hij treft een kerk aan die 
zich diep heeft aangepast aan de agenda van de Verlichting. 
Vooral de scheidingen tussen seculier en sacraal en tussen 
feit en mening, zijn dodelijk voor de kerk die zich slechts als 
loopjongen van de staat kan opstellen om haar beleid ethisch 
te ondersteunen. Newbigin stelt dat de kerk niets anders 
moet doen dan radicaal wijzen naar het rijk van God dat door 
zal breken. De christenen moeten opnieuw de vaardigheid 
leren profetisch te spreken in het publieke domein, zonder 
haar te veroordelen maar om haar te verlossen. The church, 
not the culture, sets the agenda, speaking from within the 
biblical narratives to the wider world. For Newbigin, the 
church must embody this public truth in all realms, foregoing 
the facts/values split of the Enlightenment, e.g. in 

                                       
60  Rodney Stark, The rise of Christianity, How the Obscure, 
Marginal Jesus Movement Became the Dominant Religious Force in 
the Western World in a Few Centruries, Harper Collins, San 
Francisco, 1997 

“If Christ is king, 
then Ceasar is not!”  
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neighborhoods, in arts, science, politics and economics. 
Rather than accept life on the margins, the church must 
serve as pointer to the coming reign of God. In retrospect, 
Newbigin gave the church a gift by exposing the powers and 
encouraging a gospel-like response in all spheres of culture. 

 
Een interessante tegenstem is die van de Anglicaanse 

theoloog Oliver O’Donovan.61 O’Donovan heeft een 
uitgebreide studie gedaan naar het fenomeen christendom en 
is daar in tegenstelling tot Hauerwas en Murray behoorlijk 
positief over. Hij laat onder meer zien dat “christendom” 
geen eenduidig cultureel tijdperk is, maar bestaat uit 
minstens zes fasen.  

1. De eerste periode die aanvangt met Constantijn de 
Grote typeert O’Donovan als die van de overwinning 
op de demonen. Hij ontleent deze karakteristiek aan 
de manier waarop christenen uit die tijd zelf 
interpreteerden wat er gebeurde toen het Romeinse 
Rijk christelijk werd. Tot dat moment stonden de 
machten die Rome beheersten aan de kant van de 
tegenstander van Christus. Christenen verwachtten 
ook toen al dat die machten zich vroeg of laat 
zouden moeten onderwerpen. Met de bekering van 
de keizer en de christianisering van het wereldrijk 
zagen zij dat metterdaad gebeuren.  

2. De fase van een nieuw evenwicht: de oude 
samenleving van de wereld en de nieuwe van het 
komende koninkrijk bestaan niet alleen tegenover 
elkaar, maar ook door elkaar heen. Het oude domein 
wordt beïnvloed door het nieuwe. De keizer is een 
christelijke “spion” in een niet-christelijke context. 
Typerend voor deze visie is het denken van zowel 
Ambrosius als Augustinus.  

3. Deze polariteit verdwijnt op de achtergrond in de 
fase van ‘christendom’ als er twee brandpunten van 
regering ontstaan die beide de christelijke 
samenleving verzorgen: kerk en overheid. In 
navolging van de situatie onder Israël staan er twee 
instituten centraal: het priesterschap en het 

                                       
61  Ad de Bruijne, Levend in Leviathan, Een onderzoek naar de 
theorie over ‘christendom’ in de politieke theologie van Oliver 
O’Donovan, Kok, Kampen, 2006. 
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koningschap. Christus verenigt die beide functies, 
maar juist daarom moeten ze in de aardse 
samenleving gescheiden blijven. In deze situatie 
gaan kerk en overheid op elkaar lijken.  

4. In de volgende fase gaat de kerk zich opwerpen als 
het hoogste gezag en zegt dat het wereldlijk domein 
zich aan haar moet onderwerpen.  

5. Daarna komt men in opstand tegen de overheersing 
van de kerk. De natuurlijke politieke autoriteit 
emancipeert zich van de kerk. Maar ook binnen de 
kerk groeit er protest tegen de wereldlijke manier 
waarop de kerk haar gezag uitoefend.  

6. In de laaste fase van ‘christendom’ ontstaat er weer 
een nieuw evenwicht tussen kerk en staat. Nu niet 
meer binnen een groot christelijk imperium, maar 
binnen verschillende christelijke landen en staten. 

 
Centraal in O’Donovans politieke theologie staat dus het 

idee van ‘christendom’. Hiermee bedoelt hij de specifieke 
constellatie van samenwerking tussen staat en kerk sinds 
Constantijn de Grote zich in 313 tot het christelijk geloof 
bekeerde, tot het First Amendment (1791) op de Amerikaanse 
grondwet waarin voor het eerst de strikte scheiding tussen 
kerk en staat werd vastgelegd. Hij ziet het publieke en 
politieke ‘christendom’ als een historisch antwoord op het 
evangelie en een voorbeeldlezing voor hoe christenen 
politieke verantwoordelijkheid kunnen dragen. Daarbij is het 
tegelijkertijd een historische realiteit. Namelijk hoe kerk en 
staat daadwerkelijk in deze periode samenwerkten, als een 
idee uitgewerkt door tal van christelijke denkers, ook als de 
realiteit anders was. Het gaat daarbij om een openlijk 
christelijke politieke orde die tegelijkertijd ook seculier is, in 
de betekenis dat die politieke orde zelf niet behoort bij het 
Koninkrijk van God, maar aards en dus tijdelijk is.62 

O’Donovan stelt verder dat er vier fasen zijn in de 
bediening van Jezus die instellen wat de kerk moet doen. De 
kerk wordt, net als Israël gerepresenteerd door Christus. Zijn 
advent, lijden en dood, opstanding en exaltatie zijn 
funderend voor de missie van de kerk.  

 
1. De eerste fase van advent is het moment waarop God 

                                       
62  Bram Wallet in www.wapenveldonline.nl 
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de ware eschatologische Koning presenteert. De kerk is de 
verzamelde gemeenschap rondom Christus. De mensen in 
deze gemeenschap zijn vrij van andere machten. Maar ook 
tegenkrachten staan op om de mens te binden. Het moderne 
individualisme is zo’n tegenmacht die uiteindelijk de mens en 
de samenleving zal binden en onrechtvaardig zal maken.  

 
2. De tweede fase is die van Christus’ lijden en dood. 

De oude autoriteit erkent Gods representant niet en onthult 
haar ware aard door het lijden dat zij Hem aandoet. Aan het 
kruis voltrekt zich de scheiding tussen onschuldigen en 
schuldigen. Daarbij trekt de onschuldige representant van 
Israël en de volken dit oordeel naar zichzelf toe. Het oordeel 
is Gods triomf over de machten, maar tegelijk verzoening. De 
kerk deelt in dit lijden van haar representant en wordt zo een 
lijdende gemeenschap in de wereld.  

 
3. De derde fase is is die van Christus’ opstanding. Via 

het oordeel waarin Hij het kwaad ontmaskert en weg doet, 
handhaaft Hij de orde van de schepping en brengt Hij haar 
langs deze historische weg tot haar bestemming. De 
gemeenschap van de kerk deelt in deze opstanding door de 
blijdschap die zij heeft in Christus’ en Gods werk in Hem. 
Maar ook de blijdschap om de gehandhaafde orde in de 
schepping en Zijn regering over haar tot zij haar doel bereikt. 

  
4. De vierde fase is die van Christus’ exaltatie, zijn 

verhoging. De eschatologische Koning begint daadwerkelijk te 
regeren. Gods kritische en tegelijk bevestigende oordeel gaat 
metterdaad de geschiedenis bepalen tot de volledige 
onthulling in de parousie. De kerk is door God geautoriseerd 
om een profetisch sprekende gemeenschap te zijn. De 
politieke autoriteit dient te luisteren naar dit profetische 
spreken van de kerkelijke gemeenschap, maar ook naar een 
individu uit deze gemeenschap. In een democratie brengt 
Christus door het vrije woord zijn regering op aarde. De kerk 
oordeelt niet maar spreekt profetisch. De overheid heeft een 
tijdelijke oordelende functie om vooruit te grijpen op de 
toekomst waarin God alles recht zal zetten. 

 
Eimert van Middelkoop, minister van defensie namens 

de ChristenUnie stelt het volgende: “Theologen moeten zich 
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maar eens buigen over de leer van O’Donovan over de kerk. 
Wat hij zegt over de relatie van de kerk met samenleving en 
politiek is intussen al interessant genoeg. De kerk is de 
gemeenschap die niet oordeelt, en daarin verschilt zij dus 
principieel van de overheid, omdat zij leeft uit het gegeven 
oordeel van God. In het midden van de samenleving 
ontmaskert de kerk wel de valse schijn van autoriteiten die 
van God niet willen weten. Deze ontmaskerende functie 
staat in het kader van Gods oordeel over het kwaad in de 
geschiedenis. De kerk legt niet alleen het verkeerde in de 
aardse samenleving bloot, maar bevordert ook de sanering 
van de samenleving. Zij reautoriseert de samenleving in het 
licht van Jezus’ autoriteit, zoals zij deze zelf kent. Zij 
stimuleert daarbij de samenleving om te voldoen aan de 
doelen die God daarvoor stelde. Met deze, zo 
geformuleerde, dienstbaarheid van de kerk aan politiek en 
samenleving, geeft O’Donovan een invulling aan het beginsel 
van de scheiding van kerk en staat, waarin geen liberaal zich 
nog zou willen herkennen. Maar dat komt, omdat liberalen 
geen weet hebben van deze functies van de kerk, tot hun 
eigen schade.” 

 
Als laatste wil ik een echte Emerger van het eerste uur 

noemen: Brian McLaren. McLaren is begonnen met zijn 
ontdekkingsreis in de Emerging Church-wereld door te kijken 
naar het verschil tussen modern en postmodern. Vervolgens 
zocht hij naar frisse antwoorden in de theologie van Wright, 
Hauerwas, Newbigin, etc. Maar nu kijkt hij vooral naar 
globale problematiek en socio-politieke kwesties in relatie tot 
de kerk van morgen. In zijn laatste boek: “Everything must 
change”63 laat hij zien dat de ontdekking van postmodernisme 
door de westerse wereld in de derde wereld niet voorkomt. 
Men worstelt daar met “Post-kolonialisme”. Maar de 
theologie die men in de derde wereld aan het ontdekken is, is 
nagenoeg hetzelfde als in de Emerging Church-wereld. Claude 
Nikondeha, de leidinggevende van Amahoro Africa, komt in 
zijn boek aan het woord en zegt “ik heb mijn hele leven maar 
één preek gehoord. Die ene preek was dat Jezus voor mij 
persoonlijk was gestorven en dat ik naar de hemel kon gaan 
na mijn dood.” Dit verhaal is niet het bijbelse evangelie, 
                                       
63  Brian D. McLaren, Everything Must Change, Thomas Nelson, 
Nashville, 2007. 
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maar hooguit het gevolg van het bijbelse evangelie.  
 
Brian McLaren voert aan dat de wereld vier grote 

problemen kent: 1) De “prosperity crisis”; de enorme schade 
aan het milieu en de uitputting van de bronnen omdat de 
economie moet blijven groeien ten gunste van het rijke deel 
van deze wereld. 2) De “equity crisis”; de groeiende kloof 
tussen de allerarmsten en allerrijksten van deze wereld, met 
als gevolg haat aan de ene kant en angst aan de andere kant. 
3) De “security crisis”; de angst voor een allesvernietigende 
oorlog en aanslagen vanwege de groeiende haat en angst aan 
beide zijden van het economische spectrum. 4) De “spiritual 
crisis”; het onvermogen van de grootste godsdiensten “to 
provide a framing story capable of healing or reducing the 
three previous crises.”. 

 
De theologie van de Emerging Church moet dus niet 

alleen een verhaal zijn waarbij een postmoderne westerse 
mens opgelucht kan ademhalen. Het is het verhaal dat hoop 
geeft aan de grote problemen in deze wereld. In Nederland 
waren veel evangelische christenen bezig met de vraag over 
“de boodschap en de kloof”; hoe bereiken we onze 
postmoderne medemensen met het (evangelische) evangelie. 
Dit heeft men opgegeven en is nu alleen maar bezig met het 
dichten van de kloof in het eigen hart: welke charismatische 
conferentie geeft mij weer een fijn gevoel? Emerging Church- 
theologie wil bezig zijn met de echte vragen van deze 
wereld: de kloof tussen arm en rijk, de kloof tussen AIDS en 
geen AIDS, de kloof tussen staken voor 100 euro meer en 18 
uur per dag moeten werken voor enkele centen, de kloof 
tussen te dikke mensen en eetstoornissen en de vraag hoe ik 
mijn kinderen deze dag te eten moet geven. De kloof tussen 
een karikatuurtheologie voor het heil van het individu en het 
ware evangelie: God wordt Koning over de hele wereld; 
everything must change! 
 
Conclusie 
 Emerging Churches zijn opkomende kerken in een post-
christelijke en post-moderne cultuur. Hoewel ze in de 
eeuwenlange traditie van de kerk staan en zich identificeren 
met het grote verhaal van God en de climax van dat verhaal 
in Jezus Christus begeven zij zich op onbekend terrein. Dan 
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Kimball, een pionier in de Emerging Church-wereld haalt dan 
ook U2-zanger Bono aan: “You’re packing a suitcase for a 
place none of us has been.” Niemand weet immers precies 
hoe nieuwe kerken moeten inspelen op politiek en 
maatschappelijke vraagstukken in een post-christelijke en 
postmoderne tijd. Moeten ze simpel zijn en alleen het 
koninkrijk verkondigen? Moeten ze zich terugtrekken in 
leefgemeenschappen? Moeten ze actief politiek bedrijven of 

juist niet? Presenteren ze zich 
samen als gemeenschap of als 
individu uit een gemeenschap? Hoe 
gaan kerken om met de lastige 
balans tussen hard oordelen en 
ingrijpen ten opzichte van vergeving 

en verzoening? 
 

Emerging Churches staan dus nog maar aan het begin 
van een zoektocht naar nieuwe vormen van kerkzijn. Maar 
terwijl ze vrolijk experimenteren moeten ze stevig nadenken 
over theologie, over de cultuur en over de verhouding met 
politiek en maatschappij. De hierboven beschreven ijkpunten 
en hoofdrolspelers kunnen dienen als piketpaaltjes waarlangs 
de Emerging Churches hun politieke theologie kunnen gaan 
bedrijven. 

 
 Emerging Churches die de komende jaren zullen 
ontstaan, moeten in snel tempo volwassen worden omdat ze 
zich niet kunnen veroorloven goedkope antwoorden te geven 
op complexe vraagstukken. Hoewel het kerkmodel meestal 
eenvoudig zal zijn, staan de Emergers met twee benen in een 
zeer complexe werkelijkheid. Maar met een verhaal dat hoop 
geeft. Daarom zie ik Emerging Churches als een geweldig 
avontuur, ook op politiek en maatschappelijk terrein. 
 

“You’re packing a 
suitcase for a 
place none of us 
has been.”  
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4. Waar te beginnen / Hoe nu verder ? 
 

Wat zijn de mogelijkheden voor het ontstaan van 
Emerging Churches in Nederland? Waar moet je beginnen 
tegen deze complexe theologische en culturele achtergrond? 
Of misschien moeten we niet spreken over het stichten van 
nieuwe kerken of gemeenten, maar over de vraag: hoe moet 
het verder met de kerk van Nederland? Naar mijn overtuiging 
moeten we kiezen voor de tweede vraag. De kerk is 
principieel een eenheid en er zijn geen twee Koninkrijken van 
God. We hebben elkaar hard nodig in deze complexe tijd. We 
moeten van elkaar leren en elkaar inspireren. Daarom moet 
er veel ruimte komen voor nieuwe expressies van kerkzijn 
binnen het bredere verband van bestaande 
kerkgenootschappen. Met andere woorden: We moeten 
beginnen met het stichten van vele Emerging Churches! We 
hoeven niet eerst de hele theologie, cultuur en politiek op 
een rijtje te hebben. Gaandeweg moeten we bidden, 
bijleren, experimenteren, fouten maken en daarvan weer 
leren, nieuwe ontdekkingen doen en geduld hebben met 
elkaar. 

 
Voordat iemand zegt: “begin een Emerging Church”, 

moet het duidelijk zijn dat er vele alternatieven zijn. We 
moeten zoeken naar een mixed-economy church. Omdat we 
gewoonweg niet weten wat de beste manier van kerk-zijn is, 
en er vele doelgoepen en subculturen zijn, is er behoefte aan 
een grote verscheidenheid aan kerken. Naast de bekende 
traditionele kerken en vernieuwingsbewegingen of 
gemeenteopbouw-strategiën zijn er ook verschillende 
gemeentestichtings-alternatieven. Deze zijn broertjes en 
zusjes, neefjes of nichtjes van de Emerging Church64, maar 
kennen soms net een meer specifieke omschrijving of 
strategie. Even op een rijtje: 

• Huiskerken 
• Simple Church 
• Urban Expression 
• Gemeentestichting 

                                       
64 Zie ook de indeling van Tom Sine in “de Nieuwe 
Samenzweerders”: Emerging, Missionair, Multicultureel en 
Monstiek. De Nieuwe Samenzweerders, Tom Sine, Buijten & 
Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2008. 
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• New Monasticism 
• Emerging Church 

 
1. Huiskerken. Deze bouwen voort op inzichten van 

bijvoorbeeld Wolfgang Simson en zijn boek: “Huizen 
die de wereld veranderen.” In Nederland wordt deze 
strategie toegepast en ondersteund vanuit 
www.indehuizen.nl.  

2. Simple Church. Een beweging van Floyd McClung en in 
Nederland Marc van der Woude. Zie het boek: “Ik zie 
een leger” van McClung. Aandacht voor eenvoudige en 
reproduceerbare groepen. Zie 
http://shiftzine.typepad.com  

3. Urban Expression. Gemeentestichting in 
achterstandswijken. Zie de beweging rond Stuart 
Murray en in Nederland Matthijs Vlaardingerbroek. Zie 
www.urbanexpression.nl en ook het initiatief van Alex 
van Pelt en Gerard Troost: www.adopteereenwijk.nl.  

4. Multi-culturele en andere vormen van 
gemeentestichting. Ronald van der Molen beheert de 
website www.gemeentestichting.nl en is inspirator 
van vele vormen van gemeentestichting: Huiskerk, 
Urban Expression, Multi-Culti, Internationaal, Vinex en 
Emerging Church. 

5. New Monasticism; De nieuwe urbane variant op de 
kloosterorden. Het idee is dat in tijden van grote 
veranderingen de monatieke orden de identiteit van 
de christelijke gemeenschap bewaarden. Het DNA van 
een christen werd als het ware opgeslagen door de 
monniken in de woestijnen, grotten en kloosters. Ook 
nu leven we in een tijd van grote verandering en 
daarom is het tijd voor nieuwe monastieke orden, 
aldus Amerikanen die met deze beweging de 
binnensteden intrekken die de "woestijnen" van de 
21e eeuw zijn. Een ’nieuwe monnik’ dient zich te 
houden aan twaalf leefregels: 
• Verhuizen naar door het Rijk verlaten plaatsen. (let 

op: Rijk betekent hier "empire" en niet de moderne 
staat!) 

• Delen van economische middelen met leden van de 
gemeenschap en de behoeftigen. 

• Gastvrijheid ten opzichte van de vreemdeling. 
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• Aan de kaak stellen van raciale scheiding binnen de 
kerk en de samenleving en actieve inzet voor 
rechtvaardigheid. 

• Nederige onderwerping aan Christus’ lichaam, de 
kerk. 

• Actieve vorming van leden van de gemeenschap als 
discipelen van Christus en gehoorzaamheid aan de 
regels die in de gemeenschap gelden. 

• Het bevorderen van een gezamenlijk leven van 
gemeenschapsleden. 

• Steun voor celibataire alleenstaanden naast 
getrouwde en monogaam levende stellen met 
kinderen. 

• Wonen in de directe omgeving van leden van de 
gemeenschap die leven volgens dezelfde regels. 

• Zorg dragen voor de schepping die God ons heeft 
gegeven en ondersteunen van lokale economie. 

• Bevorderen van vrede te midden van geweld. 
• Toewijding aan een gedisciplineerd contemplatief 

leven. 
6. Emerging Church. In Nederland wordt de Emerging 

Church door een aantal mensen ondersteund via de 
website www.emergingchurch.nl. Nederlandse 
pioniers: Rogier Bos, Nico-Dirk van Loo, Rosalie en 
Martijn Vellekoop. Alle initiatieven komen samen in 
het nieuwe netwerk: Emerging Netwerk. Zie 
www.emergingnetwerk.nl 

 
In vogelvlucht wil ik enkele mogelijkheden aanstippen 

om de vraag te beantwoorden: waar te beginnen met een 
Emerging Church? Ik zal proberen aan te sluiten bij bestaande 
initiatieven en enkele nieuwe wegen wijzen: 
 
The Mall – Jeugdwelzijnswerk van Youth for Christ 

In navolging van The Mall in Rotterdam van Daniel de 
Wolf blijkt er in vele grote en middelgrote steden enorme 
behoefte te bestaan aan gepassioneerd jongeren-
welzijnswerk. Inmiddels zijn er in minstens 18 steden een 
Mall. Maar de visie van YfC is breder dan alleen welzijnswerk. 
Men heeft veel interesse in het ontstaan van nieuwe 
christelijke leefgemeenschappen en kerken in deze buurten. 
Daarnaast is er visie en training nodig op theologisch gebied. 
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Wat moet een “the Mall” werker kunnen en weten. Nieuwe 
competenties zullen ontstaan. 
 
Fresh Expressions 
 In Engeland en Australië werkt men met het rapport 
“Mission shaped church”. Een onderzoek door en voor de 
Anglicaanse kerk. Daarin wordt de wens tot en noodzaak van 
gemeentestichting uitgesproken. Niet alleen het klonen van 
bestaande kerken maar juist ook experimenteren met vele 
verschillende kerkvormen. Met als resultaat een “mixed 
economy church”. De Anglicaanse kerk heeft daartoe het 
project “Fresh Expressions” in het leven geroepen. Vanuit de 
Anglicaanse kerk ondersteunt men nieuwe 
gemeentestichtingen die verdacht veel lijken op Emerging 
Churches.  
 

In Nederland kunnen bestaande kerkgenootschappen 
ook kiezen voor dit model. Dit heeft alleen kans van slagen 
als de kerkgenootschappen hun eigen definitie van “kerkzijn” 
behoorlijk kunnen oprekken en kerkrechtelijke ondersteuning 
bieden voor de experimenten. Een soort “carte blanche” 
overhandigen aan de pioniers en regelmatig van elkaar leren. 
In Nederland heeft de PKN momenteel de beste papieren om 
zo’n Fresh Expression van de grond te tillen gezien de huidige 
breedte van de kerk. Wel hebben PKN-kerken een grotere 
mate van democratie dan de Anglicanen met hun 
bisschoppelijk gezag. Een PKN-synode of dienstencentrum kan 
wel achter Fresh Expressions gaan staan, de vraag is of 
plaatselijke kerken een experimenterende buurman zullen 
waarderen. PKN-kerken hebben nogal eens de neiging te 
streven naar uniformiteit. Misschien moet een Fresh 
Expression vallen onder een soort “bisschop”.  
 
Sociale gerechtigheid 
 In Nederland zijn er nogal wat stichtingen en 
organisaties die zich bezighouden met sociale gerechtigheid 
en hulpverlening. Denk aan Time to Turn, de Micha-
campagne, Tear, World Vision etc. Deze christenen hangen 
vaak al vanuit hun passie voor gerechtigheid een Emerging 
Church theologie aan. Daarom zou het goed zijn om te 
onderzoeken wat de wederzijdse bevruchting zou opleveren. 
De kerkvisie van Emerging Church en de acties van deze clubs 
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moeten leiden tot geweldige nieuwe expressies van kerkzijn. 
 
Post-liberale beweging 
 Meestal starten nieuwe initiatieven vanuit evangelisch 
orthodoxe kring, maar dat is bij Emerging Church niet de 
enige optie. Ook post-liberalen kunnen zich weer voluit 
identificeren met Jezus. Ze willen in de academische wereld 
staan met een kritische bijbelinterpretatie maar toch voluit 
meewerken in nieuwe expressies van kerkzijn. De vragen van 
een post-liberaal zullen misschien anders zijn dan die van een 
post-evangicaal of een post-gereformeerd maar ze zullen wel 
met elkaar in gesprek kunnen komen. De Emerging Church 
kent zowel de modernste theologie als de missionaire 
bevlogenheid. Het zou goed zijn als de loopgraven verlaten 
kunnen worden en er opnieuw vragen aan elkaar kunnen 
worden gesteld. 
 
Simple Church en huisgemeenten 
 De visies van Emerging Church en Simple Church en  
huisgemeenten liggen dicht bij elkaar als het gaat om het 
eenvoudige en kleine model van kerkzijn. Emerging Churches 
willen echter diep graven in de theologie, uiterst kritisch 
omgaan met de cultuur en zich bezighouden met politieke 
vraagstukken. Toch kunnen ze veel leren van de meer 
charismatische Simple Church beweging met aandacht voor 
gebed, opwekkingen en geestelijke transformatie. De 
transformatie door wonderen en genezing kunnen prima 
passen binnen de theologie van de nieuwe schepping. Sociale 
gerechtigheid en politiek staan in de visie van Emerging 
Churches niet tegenover elkaar, maar zijn een geheel. Ook 
hier kan de holistische theologie van Emerging Churches de 
mensen bij elkaar brengen. 
 
Urban Expression en Stadszending 
 Hetzelfde kan gelden voor nieuwe gemeentestichtingen 
in achterstandswijken of in multi-culti context, vinexlocaties 
of grachtengordel. Deze gemeentestichters zijn dappere 
helden die hart hebben voor een bepaalde doelgroep. Ze 
verdienen ondersteuning vanuit Emerging Churches die naast 
gemeentestichting ook bezig zijn met theologische reflectie. 
Emerging Churches kunnen op hun beurt weer veel leren van 
het werken in wijken waar geen kerk meer is. Ze kunnen 
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leren van de verschillende culturen. 
 
Immigrantenkerken en post-kolonialisme 
 De meeste gemeentestichtingen vinden plaats onder 
immigranten en (voormalig) vluchtelingen. De 
immigrantenkerken groeien als kool en zullen binnen niet al 
te lange tijd de grootste kerk van Nederland zijn. Emerging 
Churches kunnen veel leren van immigranten, en immigranten 
op hun beurt van de theologie van Emerging Churches over 
diversiteit en verzoening. De amerikaanse Emerging Churches 
werken samen met afrikaanse zusterkerken die op een 
afrikaanse manier “Emerging” zijn. Ze hebben niet te maken 
met post-modernisme, maar met een post-koloniale tijd. Ze 
ontdekken een eigen afrikaanse theologie van 
verscheidenheid en verzoening die erg dicht bij Emerging 
Church theologie komt. In deze post-koloniale conversatie 
speelt Brian McLaren en de afrikaanse organisatie Amahoro 
Africa een grote rol. 
 
Leefgemeenschappen 
 Nederland kent een aantal leefgemeenschappen zoals 
de Spil en Timon. Deze leefgemeenschappen proberen een 
Oase van rust te zijn en functioneren soms als retraite 
centrum, studiecentrum (denk aan l’Abri) of als opvanghuis. 
De leefgemeenschap vormen een wervende alternatieve 
samenleving zoals Hauerwas het noemt. Emerging Churches 
kunnen leefgemeenschappen zijn/worden en vica versa.  
Naast stedelijke initiatieven zijn er ook landbouwbedrijven 
die zullen gaan functioneren als een “Oase” volgens 
monastieke tradities.65 
 
Alpha cursussen en andere cursussen 
 In Nederland kennen we de Alpha-cursus en andere 
introductiecursussen zoals de Emmaüs-cursus. In de praktijk 
blijkt het ontzettend moeilijk om nieuwe Alpha-cursisten 
door te laten stromen in bestaande kerken. Nieuwe 
gemeentestichtingen liggen dan voor de hand. De komende 
jaren zullen er veel meer nieuwe kerken bij komen vanuit 
Alpha-cursussen als kerken open gaan staan voor 
gemeentestichting. En dus zal men ook openstaan voor 
                                       
65 Cityside Oasis, of hoe de kloof te overbruggen tussen stad en 
platteland, Stijn Postema, de Eemlandhoeve, Bunschoten, 2008. 
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Emerging Churches. Ook hier zal de post-evangelische 
Emerging Church positief kunnen samenwerken met de 
evangelisch charismatische theologie vanuit de narratieve 
insteek. 
 
Jeugdkerken  
 Veel jeugdkerken zijn inmiddels gestopt of zijn aan het 
krimpen. De jeugdkerk was een tijd een bijzonder fenomeen 
waar duizenden jongeren opnieuw hebben kunnen proeven 
aan participeren, deelnemen als producenten en creëren als 
creaties. De missionaire bevlogenheid is er nog steeds ook al 
trekken veel jeugdkerken de stekker er uit. Sommige 
jeugdkerken kunnen de doorstart maken als een gemeente 
ook al hebben ze dat lang niet gewild. Maar het klimaat in de 
gevestigde kerken ten opzichte van gemeentestichting 
verandert snel. Dus jeugdkerken kunnen ook Emerging 
Churches worden. 
 
Jij begint een Emerging Church 
 Vaak zullen groepen samen kiezen voor een Emerging 
Church gemeentestichting. Maar misschien ben jij zo 
enthousiast over dit verhaal dat je niets liever wilt dan dit 
avontuur aan te gaan. Ik zou zeggen: ga je reis alvast maar 
boeken en pak je koffers. We hebben je keihard nodig! Neem 
wel goed de tijd om veel te bidden, veel te studeren, veel te 
praten met wijze en met avontuurlijke mensen. Laat je 
inspireren door de verhalen van andere Emergers. 
 
 Wij willen je graag ondersteunen. Via 
www.emergingnetwerk.nl zullen we steeds meer zorgdragen 
voor support en inspiratie. Je kunt heel klein beginnen en 
onderweg nieuwe reizigers ontmoeten. Sommigen zullen 
hetzelfde reisdoel hebben. Anderen zullen je tijdelijk een 
prettige vriend noemen. Soms veranderen mensen hun 
plannen omdat ze jouw verhaal geweldig vinden. Ze willen 
met je mee en ontdekken dat jij op reis bent met een Vriend 
met een hoofdletter. Emerging Churches zijn misschien wel 
het allergrootste avontuur dat jou kan overkomen. Laat die 
kans niet voorbijgaan! 
 
Goede reis! 
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V. Wie is wie in de Emerging Church wereld? 
 

Hieronder enkele namen, organisaties, boeken en 
websites waar ik veel aan heb gehad in mijn Emerging 
Church-zoektocht. Het is een combinatie van theologen en 
praktijkmensen. Doe er je voordeel mee! 
 
10 invloedrijke personen: 
1 - N.T. Wright 

Tom Wright is momenteel een van de meest besproken 
theologen ter wereld. Dit omdat hij vrienden en vijanden 
heeft in zowel modern-theologische als 
orthodox/evangelicale kringen. Hij is de top in de 
academische wereld en top in de kerkelijke wereld en heeft 
in beide groot gezag (en krijgt uit beide veel kritiek). Er is 
geen theoloog die zoveel gezag heeft in de Emerging Church- 
wereld als Tom Wright. Emergers mogen niemand uitsluiten, 
maar als je Wright niet kent... 

 
N.T. Wright is anglicaan en Bisschop van Durham. Hij 

heeft meer dan 30 boeken geschreven, enkele academische 
en vele populaire. Bekende titels zijn de drie delen uit zijn 
academische serie: “Christian Origens and the question of 
God” te weten: “The new testament and the people of God”, 
“Jesus and the Victory of God” en “The Ressurection of the 
Son of God”. Ook is hij de schrijver van “Eenvoudig 
Christelijk”, een buitengewoon heldere inleiding in het 
christelijk geloof. 

 
Daarnaast is Tom Wright een zeer gewild spreker en 

staan vele van zijn toespraken online in mp3-formaat. In dit 
iPod-tijdperk een uitkomst voor veel mensen die wel 
theologische kennis op willen doen maar geen tijd hebben 
voor de dikke pillen. Op de website www.ntwrightpage.com 
staan naast tientalle korte artikelen vele mp3’s. Ze geven 
een goede aanzet voor verdere studie in de “Third Quest for 
the Historical Jesus” en “the New Perspective on Paul.” 
  
2 - Brian McLaren 
 Als er iemand wordt aangezien als de leidinggevende 
van de Emerging beweging dan hoor je vaak de naam Brian 
McLaren. Hij is leidinggevende tegen wil en dank en tevens 
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de kop van jut voor kritiek en demonisering uit vooral de 
evangelisch-orthodoxe hoek. Brian is zo’n twintig jaar actief 
als gemeentestichter en momenteel voorganger van Cedar 
Ridge Community Church en een van de initiators van 
Emergent Village. 
 
 Brian heeft vele populair theologische werken op zijn 
naam staan op het grensvlak van christen-zijn, 
postmodernisme, nieuwe kerkvormen en politiek. In deze 
werken neemt hij afstand van het evangelisch orthodoxe 
gedachtengoed in de VS. Zijn boeken moet je natuurlijk lezen 
tegen de achtergrond van de fundamentalistische “religious 
right” beweging. Zijn alternatieve opvattingen over 
vredesvraagstukken en homoseksualiteit, schriftopvatting en 
hel, kerk en christen-zijn, maken hem tot een bijzonder 
mens. 
 
 Boeken van McLaren zijn een must voor iedereen ieder 
die zich wil verdiepen in de Emerging Church. “A New kind of 
Christian”, “A Generous Orthodoxy”, “The last Word and the 
Word after that” en “The secret message of Jesus” zijn 
prikkelende titels. Maar in zijn laatste boek “Everything must 
change” legt hij zijn kaarten op tafel in zijn grote passie voor 
globale en politieke vraagstukken. Ook van McLaren zijn vele 
mp3’s op het net te vinden. Zie www.emergentvillage.com. 
Uitgesproken tegenstander van Brian McLaren is D.A. Carson 
die hem vol op de korrel neemt in zijn boek “Becoming 
conversant with the Emerging Church.” 
 
3 – Andrew Perriman 
 
 Andrew Perriman is de man achter de website 
www.opensourcetheology.net en schijver van onder meer 
“The coming of the Son of man”, over eschatologie en de 
visie op Jezus en “Re:Mission”, over doordenking van de 
missie van Emerging Churches is het licht van deze 
eschatologie. Andrew woont en werkt in Den Haag, onder 
andere voor Christian Associates International en is daardoor  
verbonden aan verschillende initiatieven zoals bijvoorbeeld 
“Crossroads” in Den Haag. 
 
 



 152 

4 - Scot McKnight 
 Scot McKnight is een van de meest bekende theologen 
in de Emerging Church-wereld omdat hij het als 
vooraanstaand theoloog opnam voor de jonge Emerging 
Church. Daar waar de evangelisch-orthodoxe hoek de aanval 
opende op mensen als Brian McLaren, wierp McKnight zich op 
als advocaat van de beweging. McKnight verzet zich vooral 
tegen de kritiek van D.A. Carson. 
 McKnight is docent aan North Park University en 
gespecialiseerd in studies rondom de historische Jezus. Hij 
staat in de narratieve theologische traditie van bijvoorbeeld 
N.T. Wright en James D. Dunn. Een aardig boekje van 
McKnight ter introductie op de historische Jezus is “The Story 
of the Christ”. Verder is McKnight bekend in de bloggerwereld 
met zijn weblog: JesusCreed. Zie http://jesuscreed.org/ 
 
5 - Alan Hirsch 
 Alan Hirsch is samen met Micheal Frost bekend 
geworden door het boek “The shaping of things to come”, 
een zeer gezaghebbend boek binnen de Emerging Church-
wereld. Alan Hirsch is ook de auteur van “The forgotten way; 
reactivating the missional church.” Behalve auteur is Hirsch 
een pionier en trainer voor nieuwe gemeentes. Zie zijn 
website: http://www.theforgottenways.org/. 
 
6 – Karen Ward 
 Deze dame is de uitvindster van de naam “Emerging 
Church”. Als post-liberaal had ze nooit kunnen denken dat 
haar werktitel zou worden aangenomen door een 
internationale beweging. Ward is leidinggevende van de 
Church of the Apostles in Seattle (Luthers) en mede auteur 
van het boek “Listening to the Beliefs of Emerging Churches: 
Five Perspectives”. Ze is actief in de “mainline” kerken in de 
VS en in de Emergent beweging.  
 
7 - Stuart Murray 
 Murray is bekend in Nederland via zijn contacten met 
Matthijs Vlaardingerbroek en zijn Urban Expression. Murray is 
een autoriteit op het gebied van gemeentestichting in een 
Post-Christendom tijdperk. Zijn organisatie “Urban 
Expression” richt zich op gemeentestichting op plaatsen waar 
dit erg hard nodig, zoals achterstandwijken. Zie de website: 
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http://www.urbanexpression.org.uk/ 
 
 Daarnaast is hij de initiatior van een reeks boeken 
onder de kop “Post-Christendom”. Murray staat voor een 
stevig anabaptistisch geluid in zijn opvatting over 
“christendom”. Zijn boeken zijn te vinden via: 
http://www.postchristendom.com/ 
 
8 - Stanley Hauerwas 
 Stanley Hauerwas is een zeer vreemde vogel met een 
afwijkende mening over kerk, bijbel, ethiek en politiek. 
Iedereen die Stuart Murray leest kan Hauerwas niet laten 
liggen. Hij is docent aan Duke Divinity School en heeft onder 
meer via Time de titel gekregen van Amerika’s beste 
theoloog. Hij is ethicus, maar spreekt zich veel uit over 
schriftgezag, kerk en politiek. Zijn bekendste boek is 
“Resident Aliens”, een must voor de Emerging Church. 
Daarnaast is “After Christendom: How the Church Is to 
Behave If Freedom, Justice, and a Christian Nation Are Bad 
Ideas” verplicht leesvoer voor “Post Christendom” studenten. 
 
 Als alternatief voor Hauerwas is de engelse Anglicaan 
Oliver O’Donovan belangrijk. In Nederland is van de hand van 
Ad de Bruijne een goed overzicht gekomen van de politieke 
theologie van O’Donovan: “Levend in Leviathan”. 
  
9 - Walter Brueggemann 
 Walter Brueggemann is een eigenzinnige maar briljante 
oud-testamenticus. Hij heeft vele commentateren op zijn 
naam staan waaronder enkele klassiekers. Deze Post-Liberaal 
wordt wel eens gezien als de OT-versie van N.T. Wright. Ook 
zijn visie op de bijbel, de samenleving, het profetisch 
spreken van de kerk en zijn narratieve theologie zijn niet te 
versmaden. Hij is vooral verantwoordelijk voor het thema 
“exile” in Emerging Churches. De gedachte van bevrijding uit 
de ballingschap is een rode draad in het theologisch denken 
van Emerging Churches. Zie vooral zijn boek: “Cadences of 
Home: Preaching Among Exiles” is een must. 
 
10 - Rob Bell 
 Na al dit theologische geweld is Rob Bell een 
verademing. Rob Bell is misschien wel Amerika’s meest 



 154 

innovatieve predikant en kerkleidinggevende. Dit is de 
nieuwe Rick Warren of Bill Hybels, maar dan met een 
Emerging Church-inslag. Rob Bell is auteur van de bestseller: 
“Velvet Elvis” en “Sex God”. Geweldige boeken waarin Bell 
de ingewikkelde theologische constructies weet te 
communiceren in alledaagse taal. 
 
 Naast zijn boeken maakt Rob Bell de NOOMA video- 
serie. Wil je Emerging Church beginnen en je weet niet hoe, 
koop dan deze reeks en je bent twee jaar onder de pannen. 
Geweldig creatief, missional en met theologische diepgang. 
Zie http://nooma.com/. Misschien wel het beste wat de 
Emerging Church kan laten zien. 
 
11 tot en met ... 
 

Dan Kimball, Tom Sine, Andrew Jones, Mark Driscoll, Ed 
Stetzer, Stanley Grenz, David Bosch, John Howard Yoder, 
Lesslie Newbigin, Dallas Willard, Tony Jones, Robbert 
Webber, Spencer Burke, Steve Taylor, Doug Pagitt, Oliver 
O’Donovan, Micheal Frost, Jason Clark, etc. etc... 
 
Wil je meer weten of meepraten over de inhoud van dit boek 
of aanvullende informatie hebben? Ik kom je tegen op mijn 
blog die hoort bij dit boek: 
 
www.emergingchurches.nl 
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Bijlagen: 
 
Time To Turn | PROFETENTRAINING 
 

Centrale boodschap van Jezus: ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, 
‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Matteus 4:17 
 
Wat is het “Koninkrijk” en wat is de boodschap van Jezus voor 
ons vandaag? 

“Het Koninkrijk van God” wordt tegenwoordig herontdekt 
door veel jonge christenen. In de jaren 60 en 70 was deze term 
erg populair bij theologen van het conciliair proces en 
bevrijdingstheologen. De evangelische beweging kwam daarna 
sterk opzetten met aandacht voor de persoonlijke relatie met 
Jezus en het individuele heil: gered voor de eeuwigheid. 

Gelukkig staat het koninkrijk weer volop in de belangstelling 
waardoor er opnieuw het inzicht is dat Gods heil en gerechtigheid 
er is voor armen, onderdrukten, voor de hele schepping en dus ook 
het milieu etc. Een holistisch heil. Maar wat is dit koninkrijk nu 
eigenlijk? En wat is de boodschap van Jezus voor ons vandaag? 
 
Cultuur uit tijd van Jezus: “hoge context-cultuur” 

Jezus legt ‘het Koninkrijk’ niet uit, maar gebruikt acties en 
verhalen om te laten zien dat het nabij is. Het woordje “nabij” is 
erg belangrijk. Jezus liet in zijn prediking en in zijn daden zien 
dat het moment was gekomen. Gods rijk zou ‘nu‘ aanbreken. Het 
verhaal van God en zijn volk zou ‘nu’ een climax bereiken. 

In een hoge-context-cultuur worden begrippen niet 
uitgelegd maar bekend verondersteld. In onze cultuur leggen we 
alles uit, maar in Jezus tijd werden begrippen als “koninkrijk van 
God” of “koninkrijk van de hemel” niet uitgelegd. Iedereen wist 
wat het was! De hoop en verwachting van duizenden joodse 
mensen was afkomstig uit haar geschiedenis en neergelegd in de 
psalmen en de profeten. De mensen in de eerste eeuw zagen uit 
naar de komst van “Gods Koninkrijk”. 

Jezus geloofde dat het koninkrijk van God nabij was en 
gebruikte acties en verhalen om dit te laten zien. Ze zijn een 
uitnodiging voor hen die zich over willen geven aan zijn 
koninkrijks-agenda en zich dus willen bekeren van alternatieve 
agenda’s. De Farizeeën hoopten Gods rijk te laten arriveren door 
een volledige toewijding aan de Thora. De Sadduceeën 
daarentegen zagen meer heil in samenwerking met de Romeinen 
om zo een politiek compromis te sluiten. De Essenen sloten 
zichzelf op in de woestijn om zo een alternatief Israel te vormen. 
De Zeloten kozen voor een gewapende opstand tegen de Romeinse 
overheersing. Iedereen geloofde in de komst van Gods Koninkrijk, 
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maar iedereen had een andere agenda. 
 
Frame 1: de nieuwe schepping 

God als schepper van alles, schept een nieuw volk na de 
corruptie van de eerste schepping. Opdracht en belofte van 
schepping gaat over op Abraham en zijn nageslacht. 

Binnen de joodse traditie is er een diep besef dat God de 
schepper is (Genesis 1, Psalm 8 en 104). Deze eerste schepping is 
corrupt en vervallen tot afgoderij en machtsmisbruik. De zondeval 
leidt tot de toren van Babel als corruptie van macht. Abraham 
wordt in het hoofdstuk na de toren van Babel geroepen om een 
nieuwe mensheid te zijn. De opdracht en belofte van de schepping 
gaat over op Abraham en zijn nageslacht. Het ontstaan van het 
joodse volk ziet men dus als nieuwe schepping. Ook de 
“opstanding der doden” ziet men als nieuwe schepping. (Denk aan 
bijv. Ezechiël 36-37 en Johannes 3). Ook het scheppingsverhaal 
van Genesis 1 wordt door veel theologen ook uitgelegd als 
“nieuwe schepping”… God schiep de hemel en de aarde (=ha 
arets, het beloofde land!). Ook in de laatste hoofdstukken van 
Jesaja wordt gesproken over de schepping van een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde, net als in de laatste stukken van 
openbaringen. Als God heeft opgetreden als koning kan er worden 
gesproken van ‘nieuwe schepping’. 
 
Frame 2: het koninkrijk 

Als het scheppingproject in gevaar komt, komt de koning in 
beeld als bevrijder en rechtzetter. 
Vb. 
Psalm 2, 110 
Jesaja 52:7 
Daniel 2, 7: 9-14 

Als het project van de nieuwe schepping in gevaar komt is 
er sprake van de komst van een koning die namens God optreed of 
God als koning. De gezalfde koning of God zelf zijn inwisselbaar 
(zie de “herder” in Ezechiël 34: “Ik zelf” en de nieuwe “David”). 

Zie ook Psalm 2: eerst “Waartoe leidt het woeden van de 
volken…” tot “Ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn 
heilige berg” en “Ik heb je heden verwekt”. En ook Psalm 110: 
“Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak je vijanden tot een 
bank voor je voeten”. 

Jesaja (geschreven rond de ballingschap en daarna) stelt 
Gods bevrijdende macht tegenover de volken met de woorden: 
Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt 
aangesneld,  die vrede aankondigt en goed nieuws (=evangelie) 
brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is 
Koning’. 
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Daniel 2 vertelt het verhaal van de droom van 
Nebuchanezar; een beeld dat staat voor de grote koninkrijken van 
deze aarde wordt omver gestoten door een steen die wordt tot 
een berg die de gehele aarde bedekt: het koninkrijk van God. Ook 
Daniel 7 heeft het over de vier demonische dieren die symbool 
staan voor de vijandige volken. Gods troon wordt opgericht en het 
koningschap wordt gegeven aan de mensenzoon die kwam op de 
wolken van de hemel (vs 13). 

Als Jezus voor de joodse raad zegt dat ze hem “zullen zie 
zitten aan de rechterhand van de troon van God en komen op de 
wolken van de hemel dan refereert hij letterlijk aan Psalm 110 en 
Daniel 7… twee zeer belangrijke Messiaanse teksten. 
 
De gelijkenissen van Jezus. 

Jezus staat in deze traditie en verwachting van het 
koninkrijk van God. Hij vertelt ook verhalen over het koninkrijk; 
de gelijkenissen. De gelijkenissen zijn natuurlijk erg beroemd en 
nodigen uit om er een hedendaagse uitleg aan te geven. Daarmee 
krijgen de gelijkenissen de betekenis van een universele waarheid, 
een verhaal met een moraal die voor elke tijd toepasbaar is. 

Toch zijn gelijkenissen geen universele waarheden, maar 
voor specifieke tijd (climax: de komst van het verwachtte 
koninkrijk in de eerste eeuw) en specifieke personen (zondaars of 
vijanden: mensen ‘in ballingschap’). Ze functioneren als een 
verhaal dat zoekt naar acteurs. Een script om in mee te spelen. 
Daardoor zijn de gelijkenissen open voor de mensen die ze zien als 
een uitnodiging tot vergeving en gesloten voor hen die ze zien als 
oordeel of heiligenschennis. Ze hebben een hoog “wie de schoen 
past” gehalte. 
 

Gelijkenissen zijn verhalen met de volgende functie: 
- Hervertelling van Israëls verhaal: De verhalen gaan vaak over 
Israel als metafoor: wijngaard, oogst, vijgenboom, zaad, zonen 
etc. Jezus laat zijn volk deel uitmaken van zijn verhaal. Ze 
worden meegenomen. 
- Aankondiging oordeel: vaak ligt er een naderend oordeel 
besloten in de gelijkenis: de eigenaar komt terug, de talenten 
worden gewogen. Jezus confronteert zijn tijdgenoten met het 
naderende oordeel. God zal over zijn wijngaard oordelen. 
- Uitnodiging om je bij Gods koninkrijk te voegen: Jezus wijst een 
weg uit het komende oordeel en vormt een nieuw Israel om 
zichzelf heen. Zondaren worden uitgenodigd om deel uit maken 
van zijn volgelingenschare en vergeving te ontvangen. 
- De nieuwe principes van het Koninkrijk: Jezus legt de nieuwe 
principes van het Koninkrijk uit door middel van gelijkenissen. Hoe 
leven zijn volgelingen in Gods rijk. 
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Gods Koninkrijk is als… 
… zaad (Mt 13) 
… dwaze meisjes (Mt 25…) 
… dagloners (Mt 20) 
… bruiloftsfeest (Mt 22) 
… barmhartige Sameritaan (Lk 10) 
… de verloren zoon (Lk 15) 
 

Deze beelden worden niet zomaar gekozen: Ze zijn ontleend 
aan verhalen en profetieën uit het oude testament. Zaad is een 
metafoor voor Israel (Psalm 126, Jesaja 55 bijvoorbeeld) en heeft 
alles te maken met de terugkeer uit de ballingschap of het 
doorbreken van Gods rijk. 

De verloren zoon staat voor Israel dat in ballingschap gaat 
naar een ver land en weer thuis komt en verwijs naar Jacob en 
Ezau die strijden om de erfenis van hun vader. 
 
Betekenis voor vandaag. 

Het oordeel is gekomen: In het jaar 70 n.Chr. viel Jeruzalem 
in de oorlog tegen Rome. De vernietiging die Jezus had voorzegt 
kwam daadwerkelijk uit: geen steen bleef op de andere. Het grote 
alternatief om het Koninkrijk van God te laten komen was de 
optie van Zeloten: gewapende strijd tegen Rome. Jezus had 
echter een radicaal andere weg gewezen: keer de andere wang 
toe en ga een tweede mijl, vergeef je vijanden en geef ander 
Keizer wat van de Keizer is. 

Jezus verlossende handelen is geweest: het nieuwe Israel. 
Jezus zegt dat er naast de brede weg (de gewapende strijd) een 
smalle weg is. Jezus zegt dat een ieder die wederom wordt 
geboren het Koninkrijk van God zal binnengaan. Deze 
wedergeboorte is de vergeving van zonden en de uitstorting van 
Geest zoals voorzegt in Ezechiël 36 en benadrukt in Johannes 3. 
De mensen rondom Jezus vormen het  nieuwe Israel dat thuiskomt 
uit ballingschap. 

God rijk is er reeds en is zichtbaar in de gemeenschap 
rondom Jezus. Dit Israel is de nieuwe schepping zoals Paulus dat 
later ook zegt. Dit keer niet vanuit de wet van Mozes maar vanuit 
de Heilige Geest. Met Jezus als Koning aan de rechterhand van 
God (Psalm 110 en Daniel 7) is God opnieuw bezig met zijn 
scheppingsproject. 

Gods volkomen nieuwe schepping is echter nog niet 
doorgebroken. De laatste vijand, de dood, is nog niet verslagen. 
Ooit zal God ingrijpen en alles rechtzetten. Deze nieuwe toekomst 
is de getransformeerde wereld. Net zoals Jezus een nieuwe 
opstandingslichaam heeft zo zullen alle mensen en de hele 
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schepping ooit vernieuwd worden. Dit wil zeggen dat de huidige 
schepping zeer waardevol is en niet vernietigd zal worden maar 
getransformeerd. Zowel Gods verhaal in Israel en Jezus, de 
overwinning door Jezus dienstbare houding en sterven aan het 
kruis en daardoor de nieuwe schepping van het volk, als de 
transformatie van de hele schepping en de overwinning op de 
dood vormen de richting en hoop van de christen vandaag. 
 

We maken Jezus als Koning bekend tegenover de machten: 
Als Gods nieuwe schepping wordt bedreigd door de machten dan 
maken we Jezus bekend als koning. Dit wil zeggen dat we niet 
loyaal zijn aan grote politiek of economische machten maar loyaal 
aan Koning Jezus en zijn volgelingen. 

We doen daden van dienstbetoon: Jezus werd koning door te 
dienen (Markus 10: 41-45) en deze dienstbaarheid wordt ook van 
ons verwacht. De machten van deze wereld heersen, maar 
volgelingen van Jezus dienen, net als hun Koning. 

We vertellen verhalen: De joodse mensen vertelden het 
verhaal van de bevrijding uit Egypte. “Wij” waren slaven in 
Egypte… iedereen identificeert zich met dat moment door de 
verhalen te vertellen en de feesten te vieren. We vertellen de 
verhalen van Israel, Jezus en de kerk en identificeren zich met dat 
wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dit vormt onze identiteit en 
geeft ons energie om te doen wat God van ons verlangt. 

We leven in een liefdevolle gemeenschap van vergeving en 
herstel. We maken een onderdeel uit van Gods nieuwe schepping 
die kenmerken vertoont van Gods vergevende en herstellende 
werk. In de gemeenschap van Jezus’ volgelingen is nu al een 
stukje heelheid te ervaren. 

We hopen op nieuwe schepping en daar aan werken vanuit 
de scheppende Geest die je mag ontvangen. Dit vraagt 
creativiteit! Herinnering aan de oude verhalen ,vertellen van 
nieuwe verhalen, verbeelding, nieuwe acties van hoop, 
mosterdzaadjes van een nieuwe schepping door dienstbetoon en 
vergeving. 
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Emerging Jesus 
 

 
 
1 

Wat is de plaats van Jezus in geschiedenis, wat is zijn 
betekenis voor vandaag, voor de Emerging Church en dus ook voor 
mijn (persoonlijke) leven? Deze vraag gaan we proberen te 
beantwoorden, maar wel in slow-motion. 

Allereerst een epistemologisch opmerking: Wat we weten 
van Jezus weten door teksten. Deze teksten zijn geen losse data, 
maar vertellen een verhaal. Een verhaal van God en de mensen, 
een verhaal van een volk dat een verbond heeft met deze God. 
Een verhaal van een weg waarbij de mensen eerst dichtbij God 
zijn, maar dan weer ver weg. Een weg die licht wordt en dan weer 
donker. 

De vraag wie is God en waar is de hemel is hier niet 
belangrijk. God kun je kennen door zijn daden, door zijn 
bevrijdende handelen. De mensen ontdekken wie God is door met 
hem te leven, door dichtbij hem te zijn in het land, daar waar de 
weg licht is. 

In dit plaatje is God "in" het paradijs, en "in het verbond", 
"in" het land en misschien wel heel sterk "in de tempel". Maar God 
is op mysterieuze wijze ook aanwezig in de slavernij, ballingschap 
en aan het kruis van Christus. 

Dit plaatje is een verhaal. Dit verhaal is het ware verhaal 
van de mensheid, van toen, maar ook van nu. Het is ook ons 
verhaal voor onze wereld. Het joodse jongetje vraagt aan zijn 
vader bij de pesachmaaltijd: "Waarom is deze nacht anders dan 
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alle andere?" De vader antwoordt: "Op deze nacht zijn WIJ 
bevrijdt uit slavernij!" De joden weten dat ze zelf een onderdeel 
zijn van dit verhaal. Wij mogen dat ook weten, herkennen, vieren, 
uitleven, symboliseren etc. Wij staan op deze weg: de weg tussen 
schepping en herschepping, tussen opstanding en de eeuwigheid. 
 
2 

Het verhaal begint bij de oerverhalen. Nu staan er meerdere 
oerverhalen in de bijbel: bekijk bijvoorbeeld psalm 104 eens. Dit 
is ongeveer hetzelfde als Gen. 1, maar hier en daar anders. De 
oerverhalen willen dan ook geen verslag geven van feitelijke 
gebeurtenissen, maar ze zijn de openingsacte van het langere 
verhaal. De ouverture van Gods verhaal: de schepping. Alles krijgt 
zijn plaats, als op een toneel worden de decorstukken van elkaar 
gescheiden. En op het toneel heersen de hemellichamen, de 
dieren en vooral de mens. 
 
Psalm 8 uit psalmen voor nu: 
U hebt de mens een ereplaats gegeven. 
Bijna aan God gelijk, zo mag hij leven. 
Mensen zijn, Heer, uw afgezanten. 
U legt uw werk in mensenhanden: 
 

De mens, geschapen naar het beeld van God; een ikoon, 
mag mede-schepper zijn met God, orde brengen in de chaos. De 
wereld is nog niet af. 

God en mens staan dicht bij elkaar. Hemel en aarde raken 
elkaar letterlijk. God woont bij de mensen. Daarom ligt de hemel, 
de woonplaats van God hier heel dicht bij de mensen. De mens 
krijgt een waarschuwing: eet niet van die ene boom van kennis 
van goed en kwaad. 

Later leeft er nog een volk ik een beloofd land. Het paradijs 
is het beloofde land, de tempel de boom des levens. De joden zien 
dat dit openingsverhaal gebeurt! De vraag is niet: is dit gebeurt, 
maar gebeurt het vandaag nog steeds. Zijn wij een onderdeel van 
dit verhaal? 

Weten wij ons gemaakt als beelddrager van God? Hebben jij 
en ik deze ereplaats? Zijn wij Zijn afgezanten met Zijn werk in 
onze handen? 
 
3 

Als bijbelgetrouwe christenen wijzen op de oorzaak van het 
kwaad, dan valt meest het woord "zondeval" of "adam en de 
appel". Maar buiten Genesis kom je nergens in het hele OT een 
verwijzing tegen dat het probleem bij ene Adam ligt. (Hooguit 
Hosea 6:7, maar daar gaat het om de stad Adam.) 
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Om de "zondeval" goed te begrijpen moeten we dit verhaal 
zien als de inleiding, de ouverture op het grote verhaal van Israel. 
Het verhaal wordt immers verteld vanuit Israëls zelfbewustzijn. 
De joden waren bekend met grote koningen zoals Nebukadnezar 
die beelden van zichzelf liet plaatsen in de veroverde landen. Zo 
wisten alle mensen: dit is de koning van de wereld, voor hem 
moeten we buigen en onze belasting betalen. De beelden waren 
als het ware vertegenwoordigers van de koning. Zo wisten de 
joden ook: de mens is een beelddrager van God, geschapen naar 
zijn beeld. Wij zijn de vertegenwoordigers van God, want Hij is de 
ware koning van de wereld. 

De joden hadden een duidelijke wet gekregen: leven of 
dood: in het land blijven of in ballingschap weggevoerd worden, in 
de tuin of uit de tuin, bij de booms des levens of bij weg. De 
geschiedenis van Israel is bekend; het volk van Jeruzalem werd in 
587 voor Christus weggevoerd naar het Babylon van 
Nebuchadnezar. Weg uit het beloofde land, weg uit het paradijs. 

Het verhaal van Adam kent meerdere dimensies. De eerste 
dimensie is het zelfbewustzijn van Israel: Adam is het volk dat in 
ballingschap gaat. Het is als een van de laatste verhalen 
toegevoegd aan de canon die wij nu het oude testament noemen 
(redactie-kritiek). Een tweede dimensie is het symbolische niveau: 
Adam is de mens, de mensheid die in ballingschap is. Niet alleen 
Israel is weg uit het beloofde land, alle mensen zijn in 
ballingschap, weg van de boom des levens. De dood heerst over 
alle mensen. 

Daarom kan Paulus ook weer wijzen op Jezus als de tweede 
Adam. Jezus presenteerde zichzelf niet als de Heer van de wereld, 
maar Paulus interpreteert het verhaal op een briljante manier: de 
Messias van Israel is uit de dood opgestaan: Hij is de beelddrager 
van God, Gods Zoon, Hij is de vertegenwoordiger, de nieuwe 
mens, de tweede Adam. 

De zondeval is een multi-dimensionaal verhaal, symbolisch, 
interpretabel maar ook ons verhaal. Jij bent Adam, wij zijn in 
ballingschap. Net als Israel hopen we op verlossing door een 
Koning die Gods Koninkrijk zal brengen. 
 
4 

De verhalen van Adam en Eva worden door de joodse 
traditie begrepen als miniaturen van Israel zelf. Adam krijgt een 
wet, Israel ook. Adam moet weg uit de tuin, Israel in Ballingschap. 
Ook enkele van de volgende verhalen zijn miniaturen van Israëls 
geschiedenis. Kaïn moet na de moord op zijn broer het land uit 
(dit keer na een overtreding van de rituele offerwet). Dit verhaal 
is onmogelijk letterlijk te nemen, maar past bijzonder goed in het 
verhaal van Israel. Ook Kaïn komen we pas veel later tegen bij de 
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profeet Jeremia. De Rechabieten (Kaïns afstammelingen) zijn 
vreemdelingen op aarde, Nomaden, maar daarmee het voorbeeld 
voor Israel. 

Ook de toren van Babel eindigt met ballingschap: weg uit de 
vlakte van Sinear: een vloek over alle volken van de aarde. De 
vloek van de ballingschap loopt als een rode draad van Adam, via 
Kaïn, Lamech, Noach naar Babel. De mens (Adam) en de volken 
(Babel) zijn vervloekt. 

Maar dan krijgt een mens Abraham een stem te horen die 
zegt: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis 
naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk 
maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot 
een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt 
zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems 
gezegend worden. (Gen 12, NBG) 
 
Zegen in plaats van vloek. 
Alle volken worden met Abraham gezegend. 
Terug naar het land. 
Een alternatieve mensheid. 
 

Het joodse volk begrijpt dat dit genade is: terug naar het 
paradijs, de tuin van Adam. Terug naar de zegen, het leven. In 
Abraham begint God een alternatieve mensheid. Terugkeer uit de 
ballingschap, bevrijding uit de slavernij, dat is het verhaal van 
Abraham. 

Jezus leren kennen begint hier! De genade en de verlossing 
is Gods keuze om de mensheid te vernieuwen, ze opnieuw te 
zegenen en het land te geven. Jezus staat in dit grote verhaal: de 
terugkeer van de mensheid naar het land. 

En misschien wel meer: opnieuw beelddrager zijn van God... 
de adem van God ontvangen... het leven. 
 
5 

Als Abraham in het beloofde land is komt steeds weer de 
vraag terug: vertrouw je op de belofte of niet? Abraham moet voor 
een hongersnood uitwijken naar Egypte waar hij de grootst 
mogelijke problemen heeft met de farao. 

Maar ook in zijn nageslacht gaat het fout: Jacob en Ezau, de 
zonen van Izaak vechten om de erfenis. Uiteindelijk gaat je 
jongste zoon er mee vandoor. Wel moet hij vluchten naar een ver 
land. Opnieuw weg uit het paradijs. Je hoort hier de woorden van 
Jezus doorklinken: een vader had twee zonen: de jongste zei 
tegen zijn vader... 

Jacob's ballingschap resulteert in een ongelukkig huwelijk 
met Lea en Rachel. De zonen uit dit huwelijk vechten elkaar 
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letterlijk de tent uit. Opnieuw moet Jozef naar Egypte, als slaaf. 
Deze slavernij is een voorloper van de grote slavernij die zal 
volgen als het hele volk onder de heerschappij van een slechte 
farao zal komen. 

De slavernij is niet alleen onrecht. Het betekende ook de 
overwinning van de afgoden over de schepper-god en de verbonds-
god. De Israëlieten aanbidden in Egypte uiteindelijk ook de 
Egyptische goden. Gods Koninkrijk is verder weg dan ooit... 
 
6 

De positie van slavernij is zo ontzettend bepalend voor de 
rest van het grote verhaal. Het volk herhaalt steeds weer: ooit 
waren we slaven... ooit waren de afgoden sterker dan de god van 
onze voorvaderen... Deze situatie constitueert het zelfbewustzijn 
van Israel. Dit is waar we waren. 

Dit onderdeel komt later in het verhaal ook weer terug. 
Vooruit in de tijd: de ballingschap, onder de Assyriers, de 
Babyloniers, de Perzen, de Grieken en de Romeinen. Maar ook 
terug in de tijd: Adam ging uit het paradijs, in slavernij, in 
ballingschap, Jacob ging tot twee keer toe weg uit het land. 

En is dit ook niet ons verhaal. Zijn wij niet in slavernij? Slaaf 
van het vooruitgangsgeloof, slaaf van begeerten, slaaf van 
reductionisme, slaaf van hedonisme, slaaf van pornografie, slaaf 
van prosperity, slaaf van veilige kerken en evangelische clichés, 
slaaf van globale markten? Is het verhaal van Israel op dit punt ook 
niet ons verhaal? 

Een kindje wordt in het water gegooid, de dood tegemoet. 
Maar als door een wonder staat dit kind op uit de dood en wordt 
uit het water gered. Dit kind komt te zitten aan de rechterhand 
van de godheid "farao" de moordenaar. Dit kind is de "zoon van 
god", gered uit het water, opgestaan uit de dood: Mozes. 
 
7 

“Ma nish’tana haLaila haze mikol haLeilot? Sheb’chol 
haLeilot, anu och’lin chametz uMatza, haLaila haze kulo matza?” 
“Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden? Op 
alle andere avonden mogen we eten Chametz en Matza maar 
waarom vanavond uitsluitend Matza?” 

Dit is de vraag van dat een kind mag stellen aan zijn vader 
bij de pesach maaltijd. De vader zal dan antwoorden: Omdat wij 
400 jaar lang slaven zijn geweest in Egypte, maar God heeft ons 
bevrijdt... etc". Opvallend is het woordje "ons" en "wij". Wij waren 
slaven in plaats van "lang geleden waren zij slaven". In onze 
cultuur maken wij ons los van onze voorgeschiedenis en van ons 
groepsgevoel. Het individu in het hier en nu, dat is wat telt. 

Het verhaal van de uittocht is om twee redenen belangrijk: 
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Ten eerste omdat er een daad van een bevrijdende God is 
geweest. Daarnaast maakt het verhaal het mogelijk deze 
bevrijding steeds opnieuw te laten plaatsvinden. Het verhaal, de 
tekst herschrijft de werkelijkheid van de lezer, van de groep. Dit 
is de werkelijkheid, daar leven we naar. 

Zelfs al volgen er jaren van nieuwe slavernij: toch blijf je 
dit feest vieren. Als God Israel wil bevrijden uit slavernij, dan laat 
hij zien dat hij koning is over de ander machten van deze wereld. 
Niet de Farao, niet Nebuchadnezar, niet Ceasar zijn de baas: God 
is Koning. Niet Bush, Poetin, niet de Chinezen of Indiërs, niet 
Balkenende of de VN, niet Wallmart of Microsoft, Shell of de 
pensioenfondsen, maar God is Koning. 

Maar het is nog steeds nacht. Toch is deze nacht anders dan 
alle andere... 
 
8 

In de exodus liet God zien wie hij is: de bevrijder. In de 
woestijn ging God voor het volk uit: in de wolk en de vuurkolom. 
Het volk moet dan helemaal opnieuw leren wie God is en wat hij 
wil. Ze krijgen de rechtvaardige wetten die hen leren leven als 
vrij volk. Ze krijgen verzoeningsrituelen als het fout gaat en 
bovenal de Sabbats wetten om te laten zien waar het op draait. 

Grootste misvatting van christenen is te denken dat het de 
Thora een wettisch systeem was, of erger: een manier om door 
goede daden te worden gerechtvaardigd. Niets is minder waar: de 
joden zagen zichzelf als door genade gered, door Gods verlossing. 
Daarna houden zij de wet om in het verbond te blijven. 
Verbondsnomisme heet dat. 

In het beloofde land heeft men het besef dat men weer 
leeft in de tuin, de hof van Eden. Mozes heeft het in 
Deuteronomium als gezegd: kies het leven. De psalmenschrijvers 
herhalen het thema uit Genesis: je bent als een boom, geplant 
aan waterstromen: eeuwig leven in Gods land. En in dit heilige 
land stond de tempel: de plaats waar hemel en aarde raakten. 
Hier woonde de Sjechina: de heerlijkheid van de Here. Hier kon je 
vergeving krijgen, wijsheid, leven. Wij hebben misschien een 
beeld van God die ver weg is, maar voor de joden was hij heel 
dichtbij: de hemel en de aarde zijn vervlochten. 

In het plaatje en in het grote verhaal kun je het zien: de 
weg wordt licht en komt dichtbij God. Deze twee werelden raken 
elkaar. God is aanwezig in de Sjechina, in de Wet, in de Wijsheid, 
in de Geest. En op een bepaalde manier ook in de Koning. David 
was een gezalfde koning die als beelddrager van God mocht 
regeren in Gods Koninkrijk. Om zo Gods licht te verspreiden over 
de hele wereld: een stad op een berg die niet verborgen kan 
blijven. 
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In het grote verhaal heeft God een plan: de wereld 
verlossen van het kwaad zodat er sprake is van een nieuwe 
schepping, waar de mens opnieuw beelddrager is van Hem zelf. 
Om dit doel te bereiken kiest God een volk: Israel. Israel is 
gekozen door God om de wereld te verlossen zodat iedereen zal 
zeggen: God is koning over de hele aarde. Daartoe verlost God 
Israel uit slavernij. Hij verlost de opstandig mens uit zijn 
ballingschap om te leven zijn tuin met zijn wet. 

Maar hoewel het volk de wet heeft, de tempeldienst, de 
offercultuur... toch rebelleert het tegen de koning. Abraham en 
Israel waren gekozen binnen een verbondsrelatie. In de oudheid 
sloot een koning een verbond met een vazal of een nomaden-
vorst. Er werden afspraken gemaakt over land, leger, recht en 
belasting. God stelt zich op als koning die een land geeft aan een 
opstandig volk. Maar als dit volk weer opstandig wordt zal het weg 
moeten uit het land. 

Israel weet dat de overwinning van Nebuchadnezar van 
Babylon over Juda een oordeel van God is. Het kwaad, de machten 
van de afgoden staan in dienst van de God van de wereld. Het 
rechtvaardige oordeel over het opstandige volk laat echter een 
groot probleem ontstaan. Hoe zit het nu met het plan van God om 
de wereld te redden als het instrument, Israel, is weggevoerd door 
de machten van de afgoden. Is God dan uiteindelijk niet meer van 
plan deze wereld te redden? 

De ballingschap staat in de bijbel in een lijn met Adam die 
weg moet uit de hof van Eden, met Israel in slavernij onder de 
Farao van Egypte. Deze ballingschap is de metafoor voor het hele 
mensheid: in opstand tegen God, aanbidders van afgoden, plegers 
van onrecht. Maar hoe zal God zijn koninkrijk brengen op de hele 
aarde? Of is het toch zo dat God deze wereld overlaat aan de 
totale vernietiging? 
 
10 

In Jeremia 29 wordt geprofeteerd dat het volk na 70 jaar zal 
terugkeren. De koningen van Medie en Perzie verslaan Babylon en 
de joden mogen terug naar hun thuisland. Onder Ezra en Nehemia 
is er sprake van een herbouw van de tempel en de stad Jeruzalem. 
Toch is er geen terugkeer naar de situatie van voor de 
ballingschap. De Sjechina, de heerlijkheid van de Heer, komt niet 
terug in de tempel, zoals geprofeteerd door Ezechiël. 

De politieke situatie is dan wel beter dan onder de 
Babyloniers... de Perzen zijn heer en meester in het hele midden-
oosten. Er geen sprake van een "koninkrijk van God" zoals in 
Psalmen bezongen werd. Ook blijven er joden achter in Perzische 
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dienst. De verhalen van Esther en Daniel laten zien dat God toch 
zorgt voor het joodse volk, in zowel Jeruzalem als in de 
ballingschap. Maar is God Koning over heel de aarde? 

Het boek Daniel kent enkele belangrijke passages over het 
Koninkrijk van God. Deze voorzeggingen zijn waarschijnlijk gedaan 
in de tijd van de Grieks-Syrische overheersing onder Antiochus 
Epifanes in de tweede eeuw voor Christus. Het verhaal vertelt van 
de droom van Koning Nebuchadnezar: een beeld dat bestaat uit 
verschillende materialen wordt verbrijzeld door een steen die niet 
door mensenhanden is losgemaakt. Deze steen groeit uit tot een 
berg die de hele wereld zal bedekken. Verderop in Daniel is er een 
strijd met de vier monsters. Uiteindelijk worden de monster (de 
vijanden van Israel) verslagen en zal God plaatsnemen op de troon 
en het koningschap over de aarde overdragen aan een 
mensenzoon. Dit visioen in Daniel 7 is niet alleen belangrijk voor 
het geloof van Israel, maar is de rode draad in het leven van elke 
kandidaat-Messias. 

Later zal er een jonge joodse profeet beweren te zitten aan 
de rechterhand van de troon van God. Door te verwijzen naar 
Daniel 7 maakt je duidelijk: nu is het Koninkrijk van God 
aangebroken. 
 
11 

We zijn nu aangekomen bij de tijd van Jezus. In het plaatje 
hierboven lijkt het alsof de weg weer uitkomt bij God als het volk 
terugkeert uit ballingschap. Maar door de heerschappij van 
achtereenvolgens de Perzen, Grieken, Syrisch-Grieken en Parthen 
is er nauwelijks sprake van een volk in vrijheid. Slechts een korte 
periode onder de Maccabeen en de Hasmoneen is er een eigen 
joodse staat. Maar dit koningshuis wordt corrupt en dan komt het 
grote Romeinse imperium. Hoewel de Romeinen hun "Pax Romana" 
kennen met veiligheid en voorspoed is dit niet weggelegd voor de 
armen, slaven, vrouwen en grensvolken. Slechts een kleine elite 
geniet van de "vrede" die de Keizer bracht. 

Onder Romeins bewind is er veel onrust onder de joden. De 
Zeloten zijn een groep nationalistische vrijheidstrijders die 
onafhankelijkheid willen. Zij ontvangen hun geestelijke munitie 
van de Farizeeën, de onofficiële geestelijken die claimden dat 
Israel zich nog strikter aan de regels moesten houden die hen 
afzonderden van de heiden. De wet die leven moest geven werd 
een kenmerk van nationalisme. Hoe begrijpelijk ook... de joodse 
religie werd steeds meer een zaak van isolatie: geen heil voor de 
volken, maar heiliging en afzondering voor streng religieuzen. 

Een andere optie was collaboratie met de Romeinen. De 
heersende priesterklasse, de sadduceeën en de aristocratie van 
Jeruzalem hielden vast aan de status quo ten opzichte van de 
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Romeinen. Uiteindelijk draaide het om de vraag: wat is je 
koninkrijks-agenda? Hoe denk je dat God koning zal worden over 
Israel en daardoor over de hele aarde? Hoe zal het visioen van 
Daniel uitkomen? Wie is de Messias? 

Als een Messias optrad (er zijn er ongeveer 150 geweest in 
de eeuwen rond Jezus...) had hij de volgende boodschap: Gods 
Koninkrijk is nabij, bekeer je en volg mij. Bekering wil zeggen: leg 
je eigen agenda naast je neer en volg mijn agenda voor de komst 
van Gods rijk. Flavius Josephus heeft deze woorden bijvoorbeeld 
gesproken tot een rebellenleider. 

De zaak van de Messias was een samengaan van politiek en 
religie. God zou Koning worden, de vijand verslaan en de tempel 
en wet herstellen. In de joodse verwachting wordt dit herstel 
uitgedrukt in woorden van genezing en opstanding uit de doden, 
een nieuwe tempel en eeuwig leven. Een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde, rondom het nieuwe Jeruzalem. 

Maar hoe... dat was de vraag. Maar nog meer van hoe... 
WIE? 
 
12 

Het verhaal van Jezus begint bij Johannes de Doper. Als 
Johannes in de Jordaan mensen doopt beroept hij zich op Jesaja 
40: Een pad door de woestijn in plaats van door de zee, de nieuwe 
exodus, het einde van de ballingschap is nabij: bekeer je. Jezus 
sluit zich aan bij deze einde-van-ballingschap-beweging door zich 
te identificeren met Israel en zich te laten dopen. 

Alle uitspraken, gelijkenissen en wonderen gaan over het 
einde van de ballingschap en (dus) over de komst van Gods 
Koninkrijk. De voorzeggingen van de profeten zullen nu waarheid 
worden: Het Koninkrijk van God is nabij gekomen, bekeer je en 
volg mij. Dit is het evangelie, het goede nieuws. (Het goede 
nieuws is dus niet: je mag naar de hemel of je krijgt een 
persoonlijke relatie met Jezus...) 

Jezus roept twaalf discipelen waarmee hij zegt: dit is het 
alternatieve Israel. Jezus wil Israel verlossen en haar laten doen 
waar ze toe was geroepen: een stad op een berg, een licht voor de 
wereld zijn. De bergrede laat zien wat God ziet in het nieuwe 
Israel. 

Jezus roept zondaars, zieken en bezeten mensen tot zich. 
Als hij ze aanvaardt en vergeeft, geneest en bevrijdt dan zegt hij: 
je hoort weer bij Israel. Voor jou is de ballingschap nu voorbij. 
Jezus vergeeft zonden, iets wat alleen in de tempel mocht 
gebeuren. Jezus vergeeft "on site" en daarom is zijn beweging een 
counter-temple movement. 

Jezus vertelt gelijkenissen die twee dingen betekenen: dit is 
het einde van de ballingschap> Een goed voorbeeld is "de verloren 



 169 

zoon". De tweede zoon is Jacob die weggaat en weer terugkomt. 
Het verre land is Babylon (of Egypte). Thuiskomen betekent dat 
het nieuw Israel is gekomen door de Messias. Maar de gelijkenissen 
hebben ook de betekenis van oordeel: Jezus veroordeelt de 
nationalistische strijd tegen Rome, het wetticisme dat de 
nationale identiteit wil versterken. Jezus boodschap is: ik beheer 
een alternatieve politiek-religieuze agenda. Bekeer je voordat het 
oordeel komt. 

Jezus weet dat Gods oordeel zal komen over Israel, en 
speciaal Jeruzalem en in het bijzonder de tempel. Dit oordeel zal 
worden uitgevoerd door de Romeinen. Al Jezus toekomst 
"voorspellingen" gaan over de directe toekomst: het einde van 
Jeruzalem, de tempel en de corrupte priesterklasse. 

Als Jezus naar Jeruzalem gaat wordt de confrontatie 
onvermijdbaar. Jezus komt binnen als Messias van Israel. Psalm 
118 wordt gezongen bij zijn entree in Jeruzalem, hij zuivert de 
tempel (een Messiaanse actie bij uitstek!) en hij viert het 
avondmaal. De laatste actie laat zijn agenda zien: waarom is deze 
avond anders dan alle andere? Jezus antwoordt: dit brood... is 
mijn lichaam dat voor jullie verbroken wordt en deze wijn is mijn 
bloed! 

Jezus weet dat hij de Messias is, geroepen om de grote 
strijd te strijden. Maar niet tegen Rome, maar tegen de ultieme 
vijand, de satan, het kwaad zelf. Jezus weet dat Gods oordeel 
komt maar weet uit de profeten dat er een uitweg is: de weg van 
de lijdende knecht van de Here. Jezus wil als Messias het oordeel 
over Israel dragen, door zelf het oordeel van Rome over zich uit te 
roepen. Zo wil hij degene die bij hem horen redden: er is 
uitredding voor het nieuwe Israel: zij moeten zijn Koninkrijks 
agenda doorgeven. 

Jezus identificeert zich in zijn proces overduidelijk met de 
Messias. In Marcus 14:62 antwoordt Jezus op de vraag: "Ben jij de 
Zoon van God?" met "Je zult de Zoon des mensen zien aan de 
rechterhand van God (=Daniel 7) en komen op de wolken van de 
hemel (=Psalm 110)" Twee kernteksten over de Messias. (Zoon van 
God is dus niet de tweede persoon van de drie-eenheid, maar 
"Messias"). 

Deze bekentenis is de spreekwoordelijke druppel. De 
confronterende acties van Jezus, de politiek-religieuze 
overwegingen van de priesterklasse (laat een man sterven...) en 
de macht van Rome vormen het mengsel dat leidt tot Jezus dood. 
Hij sterft als Messias van Israel, Jezus van Nazareth, Koning der 
Joden. 

Op de laatste dag van de oude schepping zegt de 
vertegenwoordiger van Israel en daarmee van de hele mensheid: 
het is volbracht. Dezelfde woorden die God sprak op de zesde 



 170 

scheppingsdag. Jezus sterft in de hoop dat God de rechtvaardige 
zal opwekken op de eerste dag van de nieuwe schepping. 
 
13 

Op de zesde dag van de oude schepping zegt Jezus: het is 
volbracht. De sabbat rust hij in het graf waarna de vrouwen naar 
de tuin gaan om zijn lichaam te balsemen. In de tuin gebeuren de 
meest vreemde dingen: het graf is leeg, het lichaam is weg, Jezus 
verschijnt maar is anders. Twee engelen vertellen dat hij hier niet 
meer te vinden is. Deze weg loopt dood. 

Het verhaal sluit aan bij de eerdere verhalen. Het graf ligt 
in een tuin en Jezus wordt aangezien voor de tuinman. Net als 
Adam een tuinman was in de tuin van Eden. Als Adam en Eva weg 
moeten uit de tuin bewaken twee engelen te toegang. Nu staan er 
twee engelen die uitgang bewaken van de weg naar de dood. Ze 
wijzen nu naar de boom des levens en niet naar de dood. 

Jezus staat op uit de dood op de eerste dag van de nieuwe 
week: hij is de eerste nieuwe schepping. Hij zegt: shalom, vrede 
en blaast de levendmakende geest opnieuw uit over het nieuwe 
Israel. De profetie van Ezechiël komt uit: een nieuw volk staat op 
uit dorre doodsbeenderen. Het is een herhaling van het 
scheppingsverhaal: de mens wordt een levende geest door Gods 
adem. 

De opstanding uit de dood is bijzonder omdat Jezus als mens 
vooruitloopt op de rest van de mensheid. Zijn lichaam is volkomen 
herschapen. De weg gaat door, door de vertegenwoordiger van 
Israel: de levende Messias. En daardoor gaat de weg verder met 
zijn volgelingen. In zeer korte tijd krijgen zij de volmacht om te 
participeren in de weg van het Koninkrijk van God. 

Als Jezus naar de hemel gaat doet hij dit in een wolk: de 
sjechina, de heerlijkheid van de Here, omsluit Jezus terwijl hij 
naar Gods werkelijkheid gaat. Jezus is nog steeds met zijn 
volgelingen, maar in zijn Geest die hij over hen heeft uitgestort. 
Hemel en aarde raken elkaar nog steeds. Niet meer in de tempel 
in Jeruzalem, niet meer in de belichaming van God, Jezus, maar 
in het samenkomen van de volgelingen: zij zijn nu de tempel waar 
Gods Geest woont en Jezus present is. 

Dan gaan er heel veel dingen veranderen. De weg is loopt 
niet langer naar de verwachtte Messias toe. Niet langer naar de 
komst van het Koninkrijk. De weg wordt nu de implementatie van 
Jezus Koningschap over de hele wereld. Een heel nieuwe agenda. 

Het nieuwe testament is een relaas van Jezus activiteiten 
en woorden, maar nog meer een reflectie van wat de eerste 
gemeente begrepen heeft van de nieuwe realiteit. De brieven aan 
de gemeenten en de geschreven evangeliën laten zien hoe de 
nieuwe schepping zijn beslag zal gaan nemen. De bijbel is op dit 
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punt geen autoriteit, maar een werkboek waar de autoriteit, de 
heerschappij van Koning Jezus zijn plaats krijgt. Geen 
bewijstekstenboek, maar een actieboek over een nieuwe realiteit. 
 
14 

In de vorige twee delen van "Emerging Jesus" hebben ik 
laten zien hoe Jezus leven past in het grotere verhaal van Israel 
en Gods missie voor deze wereld. Jezus dood is de "cruciale" 
climax van een "framing story" een verhaal waarin de Messias van 
Israel kiest om zijn volk en volgelingen te redden van het oordeel. 
Dit oordeel (van God, door Rome) past binnen de politiek-
religieuze achtergrond waarin de hele bijbel is gesitueerd. In 
Jezus' dagen zijn de verhalen en contra-verhalen gericht op Rome 
en haar afgoden aan de ene kant en het joods-nationalistische 
wetticisme aan de andere kant. Zijn evangelie van het Koninkrijk 
van God is het alternatief op de agenda's uit Jezus' tijd. Zijn 
radicale boodschap van wet-interpretatie, dienstbaarheid, liefde 
en genezing en feesten leidt tot zijn dood aan het kruis. Zijn 
boodschap is ook politiek-religieus, maar anders. 

In de opstanding laat God zien: de nieuwe schepping is 
begonnen, Jezus leeft! De Geest als levendmakende adem vervult 
Jezus' volgelingen om hen onderdeel te laten zijn van de nieuwe 
schepping. Opnieuw is Jezus hierin het centrum van Gods 
handelen. De volgelingen krijgen deel aan hem. De Geest is een 
voorteken van wat ooit zal komen in volmaaktheid. Het is als een 
boodschap uit de toekomst: eens zal alles nieuw zijn als het 
Koninkrijk van God volledig is doorgebroken. Daarom vertellen de 
volgelingen opnieuw het evangelie: van Jezus woorden en werken, 
via zijn kruisiging en opstanding tot zijn troonsbestijging. God is 
Koning en Jezus is de Messias, de Heer. 

De volgelingen gaan dan leven als het nieuwe alternatieve 
Israel die de levende Jezus in het centrum van hun aanbidding 
hebben staan. Zij brengen de woorden van Jezus evangelie, de 
bergrede, in praktijk. Het leven van de eerste gemeente staat in 
lijn met het grote verhaal: dit is het einde van de ballingschap, de 
rust, de shalom, het Koninkrijk van God. 

Dan vertellen ze en schrijven ze het evangelie. De boeken 
die wij nu kennen als Matteus, Marcus, Lucas en Johannes zijn 
geen verslag van Jezus leven, maar verslag + gelovige 
interpretatie. Ze kijken terug op Jezus leven met alles wat ze 
weten vanuit kruis, opstanding en troonsbestijging. Ze noemen 
Jezus, "Zoon des Mensen" en "Zoon van God" wat zoiets betekend 
als "nieuwe mens, tweede adam". Er is geen sprake van tweede 
persoon van de drie-eenheid-achtige betiteling. Ze noemen hem 
"Messias" of "Christus", de gezalfde koning. Ze spreken over het 
Koninkrijk van God wat ze betrekken op het verhaal van Israel, de 
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vervulling van wet en profetie. 
Wat wij weten over Jezus is hoe de gemeente hem heeft 

gezien en hoe ze hem zijn gaan volgen. De boeken zelf hebben 
geen goddelijke autoriteit, maar Jezus is Heer, Hij heeft 
autoriteit! 

Deze boodschap is in eerste instantie een confrontatie met 
het nationalistische judaïsme uit de tijd van de eerste gemeente. 
Jezus is de levende Messias van Israel en zijn volgelingen het 
nieuwe ware Israel. Maar als Het koninkrijk is gekomen, dan zullen 
alle volken komen om de God van Israel te aanbidden. Gods plan 
was immers voor alle volken. Dat was de belofte aan Abraham, 
bezongen de Psalm-dichters, voorzegd door de profeten. En de 
volken komen: heidenen leggen hun alternatieve agenda neer voor 
Jezus, de Heer. 

De "Jezus is Heer" beweging naar de heidenen past in Israëls 
verhaal, maar is tevens een "contra-ceasar" beweging. De ceasar 
van Rome was de "zoon van god", de "verlosser". Hij bracht vrede 
(pax romana) en recht (justitia) voor alle volken. Hij was de 
Kurios, de Heer van de wereld. Maar nu is er een nieuwe Heer, 
een nieuwe Kurios. Kurios Jezus wordt aangekondigd door zijn 
herauten: elke knie zal zich buigen! 

Opnieuw een politiek-religieuze boodschap: de confrontatie 
met de Keizer en een nieuwe mensheid rondom Jezus. Dit kost 
duizenden volgelingen van Jezus hun leven. Maar dat wist Jezus 
al: hem volgen is je kruis opnemen. De agenda van deze koning is 
een nieuw politiek-religieuze realiteit: het koninkrijk van God met 
Jezus als Kurios, Heer, Messias. Deze realiteit heeft een agenda: 
de bergrede, dienen, liefhebben, je leven geven. Deze nieuwe 
realiteit heeft een sociologie: een alternatieve mensheid, een 
alternatief Israel, een alternatieve groep geroepenen: de kerk. 

En deze realiteit heeft een toekomst visie, een hoop: er 
komt een nieuwe hemel op de nieuwe aarde: Gods wil zal 
geschieden op aarde, zoals in de hemel. 

Wij lopen nu ook op deze weg. Wij leven in dit verhaal! Wij 
volgen deze Jezus. 
 
15 

De volgelingen van Jezus weten dat zij een onderdeel zijn 
van het grote verhaal van schepping tot herschepping, van het 
verbond met Abraham, Mozes, David en de profeten. Ze weten dat 
dit verhaal zijn climax kent in de komst van de Messias, Jezus van 
Nazareth. 

De volgelingen van Jezus identificeren zich met het 
hoofdthema van het verhaal: Het Koninkrijk van God. Dit verhaal 
kennen ze door de thora, de psalmen, de wijsheidsliteratuur, de 
profetie, de joodse apocalyptiek, maar vooral door de boodschap 
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van Jezus, de gelijkenissen, bergrede, genezingen, met als climax 
zijn lijden, sterven, opstanding en troonsbestijging. 

De Geest van God maakt hen een onderdeel van dit verhaal. 
Dit is dezelfde geest die de mens de levensadem gaf, die sprak 
door de thora, die de dorre doodsbeenderen liet leven in Ezechiëls 
visioen. Als Jezus het heeft over wedergeboorte door de Geest 
(Joh.3) dan wijst hij terug naar Ezechiël 36. Het einde van de 
ballingschap is gekomen door Jezus. De volgelingen gaan de 
boodschap van Gods Koninkrijk verspreiden. Confrontaties met 
Jeruzalem en Rome volgen. 

Ook wij bevinden ons op deze weg. Ook wij volgen Jezus, 
ontvangen deze Geest en verkondigen het Koninkrijk van God. Wat 
wij in rekening moeten brengen zijn de ontwikkelingen van de 
laatste 2000 jaar. De bijbel is geen boek met absolute waarheden, 
maar getuige van het verhaal. Als wij het verhaal lezen kleuren 
we dit met onze leesbril, onze verwachtingen en onze cultuur. 
Vooral het modernisme kleur onze visie op Jezus. We denken vaak 
individualistisch (Jezus is er voor mij / ik heb een persoonlijke 
relatie met Jezus), we denken vaak dualistisch (God is ver weg / 
de hemel is mijn doel / ik hoop op iets bovennatuurlijks) en we 
projecteren God op onze westerse behoeften aan gezondheid, 
welvaart, psychologische noden en behoefte aan entertainment. 
Jezus wordt een individuele knuffelbeer met bovennatuurlijke 
krachten. We moeten Jezus opnieuw op laten komen uit onze 
gevallen cultuur: Emerging Jesus. 

Het verhaal is daartoe ons belangrijkste instrument: terug 
naar de Jezus van Gods Koninkrijk. Terug naar "wij" in plaats van 
"ik". Terug naar "Gods wil op aarde zoals in de hemel". Weg van de 
individualistische Jezus. Weg van de moderne goed-voorbeeld-
liberale Jezus. Weg van de tijdloze waarheden. Weg van de 
prosperity Jezus. 

Een andere instrument om Jezus her te ontdekken is kijken 
naar de toekomst. Jezus leeft en is bezig met de bouw van zijn 
Koninkrijk richting de nieuwe schepping. Daarover gaat het laatste 
deel van "Emerging Jesus". 
 
16 

Om Jezus te "herontdekken" hebben we een perspectief 
nodig op de toekomst. Waar is God op uit met de hele schepping? 
Wat is zijn ultime doel met de mensheid? En dus: waarom de 
geschiedenis van Israel en waarom Jezus? 

Andrew Perriman stelt in zijn boek "Re:Mission" dat het 
Nieuwe Testament een drie-dubbele horizon kent. Ten eerste is de 
missie van Jezus, inclusief wat hij zegt in zijn toespraken over de 
toekomst, de verlossing en het herstel van Israel. Jezus horizon 
gaat dus niet verder dan zijn volk. 
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Maar als Jezus Israel verlost en herstelt, dan komt (ten 
tweede) de missie van Israel aan de wereld weer in beeld. God 
wordt Koning over de hele aarde, de volken zullen de God van 
Israel dienen. Deze tweede horizon, uit de brieven en 
openbaringen gaat over de onderwerping van de machten van 
Rome aan de God van Israel, door haar Heer, de Kurios, Jezus 
Christus. 
 

Conclusie: het Nieuwe Testament kijkt niet voorbij aan 
verlossing van Israel en de onderwerping van Rome aan de 
heerschappij van God door Jezus Christus. En dit is misschien een 
schokkende conclusie: het nieuwe testament gaat niet over 
vandaag en niet over jouw en mijn leven. Het is gebonden aan de 
historische situatie. 

Maar omdat jij en ik dat niet leuk of geestelijk genoeg 
vinden maken we een theologisch (hermeneutisch) principe waarin 
de bijbel "gods absolute woord voor alle tijden" is. En maken we 
rationele of emotionele kunstgrepen om Jezus en Paulus woorden 
toch voor ons te laten gelden ook al zijn ze niet voor ons 
geschreven. Het dogma of de hermeutische principes laten ons 
geloven dat ze wel voor ons zijn geschreven. 

De derde horizon staat echter nog open: De herschepping 
van hemel en aarde. Gods werk door Israel en zijn climax en Jezus 
Christus hebben hun uitwerking naar een nieuwe schepping. Jezus 
is daar in zijn opstanding al het bewijs voor. 

Wat wij nodig hebben is een creatieve visie op deze 
herschepping. We moeten met verbeelding voor gaan stellen hoe 
deze werkelijkheid er uit zal zien. Deze verbeeldings-capaciteit 
wordt vakkundig afgebroken door modernistische theorieën over 
hoe deze werkelijkheid functioneert. We hebben door de 
verlichting en moderniteit dus een 'epistemologisch' probleem. in 
simpele woorden: we kunnen ons geen werkelijkheid voorstellen 
buiten de wetmatigheden van onze rationele geest. 

Daarom moeten we het hele verhaal van schepping tot 
herschepping, van Abraham tot Christus steeds opnieuw lezen, 
vieren, symboliseren, uitleven en verbeelden zodat we nieuwe 
visie krijgen op de herschepping. Snap jij iets van Jezus 
opstanding? Nee? Ik ook niet. Maar de betekenis begint wel te 
dagen in de lijn van het grotere verhaal. 

Als wij Emerging Churches willen zijn zullen we het grote 
verhaal steeds opnieuw moeten doorgaan om zo te worden tot een 
creatieve gemeenschap waar de opstanding opnieuw gebeurt. 
Door nieuwe hoop, nieuwe verhalen, nieuwe leefstijlen, nieuwe 
creaties en kunst, nieuwe symbolen en feesten, nieuwe 
gerechtigheid en verlossing. 
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17 
Wil jij je ook identificeren met deze Jezus? Wil je hem 

volgen? Ben je klaar om een heleboel denkbeelden over Jezus te 
herzien? Wil jij veilige en heilige huisjes afbreken? 

Ik denk dat het nodig is. Ik denk dat we weer op zoek 
moeten naar authentieke kennis van Jezus en zijn agenda. We 
moeten het aandurven om de bijbel te ontdoen van 
modernistische en emotionele laagjes. 

Dan zullen we in staat zijn om een "Emerging Church" op te 
bouwen. 
 
 


