
Gidsen die begeesteren: Over pastoraal 
leiderschap
Leuven, 8 november 2017 

Op woensdag 8 november 2017 organiseerde 
het Academisch Centrum voor Praktische 
Theologie (acpt) van de ku Leuven in 
samenwerking met het Interdiocesaan 
 Pastoraal Beraad (ipb), in Leuven de studie-
dag ‘Gidsen die begeesteren: Over pastoraal 
leiderschap’. Elke groep en gemeenschap 
heeft nood aan bezielende gidsen en voor-
trekkers – in kerkverband is dit niet anders. 
Vanuit die gegevenheid bogen zo’n twee-
honderd deelnemers zich over de betekenis 
van leiderschap in een pastorale en kerke-
lijke context. Moderator van de studiedag 
was M. Steen (ku Leuven).

In de voormiddag waren er drie plenaire 
sessies. Vooreerst kwam A. Dillen (ku Leuven) 
aan het woord. Ze schetste de resultaten 
van een kleinschalig empirisch onderzoek 
naar de visie van pastoraal leidinggevenden 
in Vlaanderen op goed pastoraal leider-
schap. De twee volgende lezingen gingen in 
op de band tussen pastoraal leiderschap en 
spiritualiteit. Gidsen die begeesteren: waar 
halen ze zelf hun begeestering en hoe kun-
nen ze anderen bezielen? J. Verstraeten 
(ku Leuven) haalde hierbij vier aspecten 
naar voren: het openbreken van een inspira-
tie dodende taal om ruimte te maken voor 

een levende taal, het pleidooi voor een meer 
contemplatieve houding, de koppeling van 
spiritualiteit aan kritisch maatschappelijk 
engagement, en het belang van de verbeel-
ding en een toekomstgericht handelen. 

Vervolgens sprak A. Vandenhoeck 
(ku Leuven) over de spiritualiteit van de 
pastor. Mede vanuit haar eigen jarenlange 
pastorale ervaring in de gezondheidszorg 
pleitte ze voor een perspectiefverbreding: 
spiritualiteit wordt ook door het leven van 
alledag ingekleurd. Verder werd het groei -
potentieel van de spiritualiteit van de pastor 
en de onderliggende theologie van de Geest 
belicht.

In de namiddag volgden de parallelses-
sies. A. Dillen (ku Leuven) stelde een ander 
kleinschalig onderzoek voor naar visies op 
vrouwelijk leiderschap bij enkele vrouwen 
in de Vlaamse kerk en hoe zij over de  
ongelijkheid tussen man en vrouw denken. 
Drie namiddagsessies gingen in op visie- 
ontwikkeling rond pastoraal leiderschap. 
Zo behandelde expert in theorieën over 
 leiderschap en management, J. Claeys (ieseg 
School of Management, Rijsel/Parijs), de 
vraag wat leiderschapsontwikkeling kan 
betekenen in een pastorale en kerkelijke 
context. Praktisch theoloog J. Barentsen 
(etf, Leuven) besprak de kenmerken van 
veranderend pastoraal leiderschap. T. Folens 
(Hogeschool Vives, Kortrijk) focuste op het 
verband tussen ethische verantwoordelijk-
heid en pastoraal leiderschap. 

Vier sessies boden enkele theologische 
reflecties over kerkelijke ambtsdragers,  
leiderschap en hun band met de geloofsge-
meenschap. C. Devogelaere (Interdiocesaan 
Pastoraal Beraad, Antwerpen) behandelde 
het leiderschap in Bijbels perspectief. 
T. Knieps (ku Leuven) schetste een aantal 
vitale spanningsvelden van pastoraal leider-
schap met een knipoog naar Augustinus: 
‘Voor u ben ik pastor, met u ben ik christen’. 
Hij vertrok hierbij van de spanningsvolle 
realiteit van de geloofsgemeenschap zelf.  
M. Steen (ku Leuven) formuleerde enkele 
ideeën bij de actuele zoektocht naar de 
eigen contouren van het priesterambt.  
Ten slotte was er een bespreking over 
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vrouw en kerkelijk ambt door I. Cordemans 
(bisdom Brugge) en P. De Mey (ku Leuven).

De meeste bijdragen zijn gepubliceerd  
in de bundel: Gidsen die begeesteren: Over 
pastoraal leiderschap (Cahiers voor Praktische 
Theologie, 19), red. M. Steen, Antwerpen 
2017. [svenja roevens, ku Leuven] 

Najaarsconferentie Cred-Art over 
christologie
Amersfoort, 9-10 oktober 2017

Dit jaar organiseerde Cred-Art, het oecume-
nisch samenwerkingsverband van Neder-
landse dogmatici, zijn 28e najaarsconferen-
tie met als thema: hedendaagse christologie. 
Het congres vond plaats in De Glind, nabij 
Amersfoort, en er waren ruim twintig deel-
nemers.

De hoofdspreker was H. Assel (Ernst- 
Moritz-Arndt-Universität, Greifswald). Hij 
is bezig met de afronding van een omvang-
rijke monografie over de christologie die 
naar verwachting in 2018 zal verschijnen. 
De drie hoofddelen van het boek zijn: 
(1) inhoudelijk begin vanuit de verzoenings-
leer – of beter ‘verzoenerleer’ – toegespitst 
op de kruis theologie. Vandaar uit herformu-
leert Assel de verlossingsleer met nadruk 
op de  liturgisch-sacramentele aanwezigheid 
van  Christus in de Geest. Vervolgens 
(2) ontwikkelt Assel in discussie met de 
Bijbel wetenschappen een ‘christologie van 
de  herinnerde aardse Jezus’. Hij noemt dit 
 Textwirkungs-Christologie, waarin de identi-
teit van de aardse Jezus wordt geduid aan 
de hand van de semiotiek en verhaalstruc-
tuur van verschillende grotere teksteenheden 
in het nt. Assel contrasteert dit met de 
geest-christologische en messiaanse benade-
ringen van Schoonenberg en Moltmann. 
Ten slotte ontwikkelt Assel (3) een inter-
pretatie van de incarnatieleer als samenvat-
ting van heel de christologie. Zijn hoofd-
lezing op het congres focuste op dit derde 
onderdeel. 

Vanuit Levinas’ problematisering van de 
klassieke christelijke belijdenis ‘deze mens 

is de zoon van God’, formuleerde Assel de 
kernvraag van zijn incarnatieleer als volgt: 
is er een bemiddeling mogelijk tussen de 
particuliere, klassieke, dogmatische en onto-
logische geloofsbelijdenis ‘deze mens is de 
zoon van God’ en universele, hedendaagse, 
ethische duidingen van de incarnatie?  
Volgens Assel moet een bevestigend ant-
woord op deze vraag zich concentreren op 
de verhouding tussen kenosis enerzijds en 
verzoening en plaatsvervanging anderzijds. 
PhD-studenten A. ten Klooster (tiu Tilburg) 
en C.-J. Smits (tua Apeldoorn) verzorgden 
elk een coreferaat. 

Op maandagavond gaf de godsdienst-
psycholoog S. Ypma als niet-dogmaticus een 
lezing onder de titel: ‘Christusruimte: Een 
iconische blik op een goddelijke realiteit’. 
Hij pleitte ervoor om vanuit de praxis pietatis 
van de icoon – met name de Christusicoon – 
een ‘christologische ruimte’ te openen, 
 binnen te gaan en te verstaan. Op dinsdag-
morgen sprak W. Weren (emeritus tiu  
Tilburg) over de hermeneutiek van Joseph 
Ratzinger in diens trilogie over Jezus van 
Nazaret. Weren gaf een heel genuanceerd 
overzicht van de sterke en de zwakke kan-
ten van Ratzingers benadering van Jezus. 

Op Cred-Art conferenties worden ook 
altijd klassieke teksten gelezen. Dit jaar 
waren dat teksten uit: Sermon von Ablass 
und Gnade van Maarten Luther (1518) onder 
leiding van S. Hiebsch (tu Kampen); Christ 
and Culture van K. Schilder onder leiding 
van M. de Jong (tu Kampen); sermo 62  
van de kerkvader Petrus Chrysologos onder 
leiding van L.Westra. [harm goris,  
tiu Tilburg] 

Conferentie Contested Privates
Utrecht, 26-28 oktober 2017

De conferentie ‘Contested Privates: the 
Oppositional Pairing of Religion and 
Homosexuality in Public Discourse’ vormde 
het sluitstuk van het in 2013 gestarte gelijk-
namige onderzoeksproject, uitgevoerd  
binnen het nwo-onderzoeksprogramma 
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‘Religie in de Moderne Samenleving’, dat 
onder leiding staat van R. Ganzevoort 
(vu Amsterdam) en A.-M. Korte (uu Utrecht). 
Het onderzoeksproject draait om de vraag 
hoe religie en homoseksualiteit in publieke 
debatten vaak als tegenover elkaar staand 
worden voorgesteld. 

In deelprojecten is verkend welke  
historische ontwikkelingen zich hebben 
voorgedaan (D. Bos, uva Amsterdam), 
welke debatten de Nederlandse samen-
leving kenmerken (M. Derks, uu Utrecht) 
en hoe deze kenmerken begrepen kunnen 
worden in relatie tot andere Europese landen 
(M. van den Berg, uu Utrecht en S. Sremac, 
vu Amsterdam). De leidende hypothese in 
het onderzoeksproject is dat religie en 
homoseksualiteit in moderne  westerse 
samenlevingen van plaats zijn gewisseld, 
waarbij religie van een vanzelfsprekende 
publieke aanwezigheid meer naar de privé-
sfeer is verplaatst en homoseksualiteit van 
voornamelijk een privé aangelegenheid juist 
meer publiek is geworden. Tijdens de confe-
rentie zijn deze thema’s vanuit verschillende 
disciplines en nationale contexten benaderd 
door een drietal internationale keynote 
speakers en in paper presentaties van 
andere wetenschappers. 

In haar openingslezing verkende 
E. Runions (Pomona College, California) de 
wijze waarop religie doorsijpelt in de white 
supremacist-retoriek binnen de Verenigde 
Staten. Via het werk van L. Berlant en 
L. Edelman maakte zij inzichtelijk hoe  
vormen van apocalyptisch denken over 
vruchtbaarheid en toekomst het (voort)
bestaan van de witte, heteroseksuele bur-
gers als uitgangspunt nemen. In de tweede 
lezing besprak R. Kulpa (Plymouth University, 
Groot-Brittannië) de vergelijkingen (in de 
Poolse context vaak getrokken) tussen 
homofobie en antisemitisme. Kulpa pleitte 
voor onderzoek waarin niet de vergelijking 
als ‘discursieve analogie’ centraal staat, 
maar waarin een intersectionele methode 
gehanteerd wordt. Y. Taylor (University of 
Strathclyde, Groot-Brittannië) presenteerde 
in de derde lezing de resultaten van haar 
onderzoek naar religieuze lhbt-jongeren. 

Zij richtte zich in het bijzonder op het 
 concept van ‘roeping’ in relatie tot religi-
euze en seksuele identiteit. 

Bijdragen waren er van de hand van 
U. Brunotte (Maastricht University) die een 
genealogie gaf van homofobie en antisemi-
tisme in Duitsland, en van D. Bos, die 
onderzocht hoe in de publieke opinie een 
verschuiving plaatsvond van moslims en 
homoseksuelen als ‘lotgenoten’ in de marge 
naar islam als een bedreiging voor de rech-
ten van lhbt’s. D. Igrutinovic (Sigidunum 
University, Belgrado) en M. van den Berg 
onderzochten Zweedse en Servische reacties 
op de ‘blasfemische’ expositie Ecce Homo 
(van E. Ohlson). 

L. Schrijvers (uu Utrecht) en J. Wiering 
(rug Groningen) richtten zich op de trian-
gulatie van seksualiteit, religie en seculari-
teit in de Nederlandse samenleving. 
P. Mepschen (uva Amsterdam) presen-
teerde zijn onderzoek naar de wijze waarop 
A. Marcouch en andere zogenaamde ‘verte-
genwoordigers van civil Islam’ spreken over 
religie en homoseksualiteit. P.-B. Smit 
(vu Amsterdam/uu Utrecht) vergeleek de 
officiële uitspraken over homoseksualiteit of 
seksuele diversiteit van twee katholieke min-
derheidsdenominaties: de Oud-Katholieke 
Kerk van Nederland en de Iglesia Filipina 
Independiente. 

A. de Bruijne (tu Kampen) pleitte voor 
een constructieve dialoog tussen ‘orthodoxe 
christenen’ en ‘voorvechters van seksuele 
emancipatie’ in Nederland, twee groepen 
die cultuurhistorisch gezien minder ver-
schillend zijn dan vaak wordt aangenomen. 
M. Derks onderzocht de verhouding tussen 
het spreken over homoseksualiteit in  
termen van ‘jezelf zijn’ en ‘in Christus zijn’, 
en stelde voor het concept van sacramentele 
karakters te verkennen. K. Rutten (London 
School of Economics, Groot-Brittannië) en 
D. Theewis (uu Utrecht) presenteerden hun 
onderzoek naar stereotyperende beelden 
van islam in lesmethodes over seksuele 
diversiteit. 

De organisatoren werken aan een bun-
del over de thematiek van deze conferentie. 
[mariecke van den berg, uu Utrecht]
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Studiemiddag ‘Het uitgestelde dispuut’
Utrecht, 26 oktober 2017

Op 26 oktober 2017 vond in Utrecht de  
studienamiddag plaats over ‘Het uitgestelde 
dispuut: Luthers stellingen herlezen’. Het 
initiatief ging uit van het Cardinal  
Willebrands Research Centre (tiu Tilburg) 
en de Katholieke Vereniging voor Oecumene 
(kvo). Aan de vooravond van het vijfde 
eeuwfeest van de Reformatie werd de focus 
gelegd op een van de meest invloedrijke 
documenten uit de zestiende eeuw: Luthers 
95 stellingen.

Het doel van dit symposium, met circa 
honderdvijftig deelnemers, was dubbel: 
enerzijds werd aandacht getoond voor de 
historische context en achtergrond van deze 
aanzet tot hervorming, met name door het 
uitgebreide openingsreferaat van C. Burger 
(vu Amsterdam). Na het welkomstwoord 
door M. Sarot (tiu Tilburg) legde Burger  
de klemtoon op de manier waarop Luthers 
stellingen kritiek leverden op de laatmiddel-
eeuwse verwordingen van de boetepraktijk. 
De bijeenkomst was echter uitdrukkelijk 
niet eenzijdig gericht op een historische 
evocatie en ging op grond van het historische 
referaat over naar een open discussie over 
de actuele situatie van de kerken: vertrek-
kend van de gedachte dat Luthers initiatief 
gericht was op het voeren van een dispuut, 
werd de oude traditie van de disputationes 
de quolibet als uitgangspunt genomen. 

Daartoe namen uit de protestantse en 
de katholieke traditie telkens een theoloog, 
in casu B. van de Beek (emeritus vu 
Amsterdam) en M. Poorthuis (tiu Tilburg) 
het woord, en vervolgens telkens een kerk-
leider, R. de Reuver (scriba van de Generale 
Synode van de pkn) en mgr. H. van den 
Hende (bisschop van Rotterdam). 

Na korte toelichtingen over de waarde 
van de stellingen voor de kerken vandaag 
werd een open discussie gevoerd. Opvallend 
was de bereidheid aan beide zijden om tot 
een werkelijke dialoog te komen. Met name 
bisschop Van den Hende hield een pleidooi 
voor een ‘onvoorwaardelijk’ gesprek met de 

andere christelijke kerken. Het debat gaf 
aan dat de stellingen van Luther weliswaar 
niet de kern van diens denken vertegen-
woordigden, maar ook dat de kerken aan 
beide zijden hieruit nog steeds kunnen put-
ten om op verschillende punten aan zelf-
kritiek te doen. Hangende kwesties zoals de 
ambtsleer en de omgang met sacramenten 
kwamen ter sprake, naast het besef dat op 
grond van een halve eeuw oecumenisch 
engagement van de katholieke kerk vele 
fundamentele kwesties – bijvoorbeeld de 
rechtvaardigheidsdoctrine – geen wezenlijke 
basis voor verdeeldheid vormen. 

Het debat werd gemodereerd door 
K. Schelkens (tiu Tilburg) en besloten door 
G. van Dartel (kvo) met aandacht voor de 
wijze waarop de historische en sociale  
contexten een bepalende rol spelen in het uit-
blijven van christelijke eenheid, en een plei-
dooi om het historische en het oecumenisch- 
theologische debat aan te houden. [karim 
schelkens, tiu Tilburg]

Conferentie ‘Wat is de liefde waard?’
Amsterdam, 30 oktober 2017

Op 30 oktober 2017 vond in Amsterdam de 
conferentie plaats ‘Wat is de liefde waard?: 
Over relaties, kerk en zegen’. Organisatoren 
waren de pthu, de predikantenbeweging 
Op Goed Gerucht, het lkp (koepelorganisatie 
van de christelijke lhbt-beweging), de Ver-
eniging van Vrijzinnige Protestanten (vvp) 
en het Centrum voor Religie en Recht 
(vu Amsterdam). 

Actuele aanleiding voor de studiedag 
was de voorgenomen bezinning van de 
synode van de Protestantse Kerk in Neder-
land over de vraag naar kerkordelijke gelijk-
stelling van het huwelijk tussen mensen 
van hetzelfde en mensen van verschillend 
geslacht. Rond de tachtig mensen namen 
deel aan de dag. Vanuit verschillende 
wetenschappelijke perspectieven werd naar 
het onderwerp gekeken. In de vorm van 
gesproken columns was er ook ruimte 
voor een persoonlijk geluid door voor- en 
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tegenstanders van kerkelijke zegening van 
het ‘homohuwelijk’. 

H. Zorgdrager (pthu) opende met een 
overzicht van sociaaldemografische trends 
in partnerrelaties in Nederland. Zij stelde 
dat het huwelijk zijn traditioneel dominante 
functie verloren heeft: het is een optie 
geworden in het diverse landschap van  
partnerschapsvormen (zoals geregistreerd 
partnerschap, samenwonen, lat-relaties). 
Dit stelt kerk en theologie voor vragen als: 
wordt de urgentie hiervan gevoeld, is de 
kerk toegerust om mensen pastoraal van 
dienst te zijn, kunnen we instituten als 
huwelijk, ouderschap en gezin meer dyna-
misch zien en omvormen tot middelen van 
genade voor velen? 

L. van den Broeke (vu Amsterdam) 
belichtte de moeizame totstandkoming van 
Ordinantie 5 van de pkn-kerkorde, welke 
onder het kopje Eredienst de ‘inzegening van 
het huwelijk tussen man en vrouw’ en de 
‘zegening van andere levensverbintenissen’ 
regelt. In een historische reconstructie 
maakte hij zichtbaar hoe het huwelijk een 
status van pseudo-sacrament heeft gehouden. 

C. van der Kooi (vu Amsterdam) hield 
een systematisch-theologische beschouwing 
over zegen, waarbij hij de schepselmatige 
fundering van het huwelijk wel gerelativeerd 
maar niet ingewisseld wilde zien door een 
eschatologisch perspectief. De kerk heeft 
volgens hem goede redenen om het huwelijk 
te specificeren als een relatie tussen man en 
vrouw, en mag bij de zegen het punt van 
onderscheiding betrekken. 

M. Derks (uu Utrecht) ondervroeg vanuit 
een lezing van Gal 3:28 en Rom 1:23-26 juist 
de ‘natuurlijkheid’ van het huwelijk tussen 
man en vrouw, en stelde dat Gods genade 
‘tegen’ of liever ‘voorbij’ de natuur zou gaan. 
In een heel andere lijn betoogde A. Prosman 
(Gereformeerde Bond) dat het homohuwelijk 
niet vanuit de Bijbel gelegitimeerd kan wor-
den. Niet ‘elastische’ criteria als liefde en 
trouw zouden maatstaf moeten zijn voor 
relaties, maar de vraag: is een relatie door 
God gewild of niet? 

Vanuit de liturgische praktijk en theorie 
pleitte C. Stark (pthu) voor een ruimhartige 

omgang met zegen. In de reformatorische 
traditie is een trouwviering geen sacrament 
maar valt onder de sacramentalia, de zege-
ningen die door de kerk zijn ingesteld. 
Dat maakt de zegen niet tot een sausje over 
de keuzebiografie: een trouwviering mag 
‘ontregelend’ zijn.

Het is de bedoeling dat de bijdragen  
aan deze studiedag in een publicatie voor 
breder publiek beschikbaar komen. [heleen 
zorgdrager, pthu]

Studiedag ‘Met nieuwe ogen en een nieuw 
hart’
Leuven, 15 december 2017

De studiedag ‘Met nieuwe ogen en een nieuw 
hart’ werd georganiseerd op 15 december te 
Leuven als een gezamenlijk initiatief van  
de ku Leuven en de Vlaamse dominicanen. 
Het thema van de studiedag was religieuze 
dienstbaarheid. Door een dalend aantal reli-
gieuzen enerzijds en door de overname van 
sommige vormen van dienstbaarheid door 
seculiere instellingen (bijvoorbeeld gezond-
heid, onderwijs) anderzijds, worden reli -
gieuzen vandaag uitgedaagd om na te denken 
over de drijfveer van hun dienstbaarheid en 
over nieuwe vormen van dienstwerk die ze 
mogelijk kunnen opnemen. De uitdrukking 
‘met nieuwe ogen en een nieuw hart’ is ont-
leend aan de paastoespraak van paus Fran-
ciscus in 2016 en verwijst naar de verrijzenis 
van Christus als het fundament voor een 
vernieuwde blik en een vernieuwd engage-
ment voor iedere gelovige.

De eerste lezing van de studiedag werd 
gegeven door A. Milh (ku Leuven). Hij ging 
in op het ‘aanschouwen van God’ als het 
theologisch fundament van religieuze dienst-
baarheid. In de crisis rond identiteit en 
dienstbaarheid dient elke orde te reflecteren 
over de verhouding tussen mission, het speci-
fieke charisma, en ministery, de concrete 
dienstbaarheid die wordt uitgeoefend.

In de daaropvolgende lezing verduide-
lijkte D. Croonenberghs o.p. hoe de domini-
canen in Wallonië en Brussel vanuit hun 
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eigen spiritualiteit gestalte geven aan hun 
pastoraal. Hun nieuwe vorm van evangelisatie 
is erop gericht om de vreugde van het evange-
lie over te brengen en om te stimuleren tot 
ontmoeting en dialoog. Dit doen ze bijvoor-
beeld in de pub The Blackfriars in Louvain-la-
Neuve, of door de radiozender rcf.

M. de Haardt (ru Nijmegen) besprak 
dan weer een andersoortig initiatief. In het 
Annahuis te Breda wordt de in oorsprong 
expliciet religieuze dienstverlening vandaag 
de dag niet meer als noodzakelijk christelijk 
geduid. Zowel zorgverleners als zorgbehoef-
tigen kunnen de dienstbaarheid spiritueel 
invullen, van ‘helemaal niet christelijk’ tot 
‘bij uitstek gefundeerd op het christelijke 
appèl tot diaconie’. S. Wielandts (bisschoppe-
lijk vicaris aartsbisdom Mechelen-Brussel) 
sloot de lezingen in de voormiddag af met 
een kort beschouwend en poëtisch woord 
over de studiedag.

In de namiddag waren er twee parallelses-
sies, waarin telkens twee sprekers het woord 
namen. In een sessie sprak B. Heffernan 

(ul Leiden) over de ontwikkelingen van  
de Nederlandse religieuze ordes en de ver-
nieuwingen in dienstbaarheid die zij sinds 
de jaren zeventig ontwikkeld hebben.  
Vervolgens nam E. Platti o.p. (ku Leuven) 
het woord, die vanuit zijn lange ervaring 
aan het Institut dominicain des études 
orientales (ideo) te Caïro sprak over de 
confrontaties en raakvlakken tussen chris-
tenen en moslims.

In de andere parallelsessie sprak 
R. Hoogenboom o.f.m. over de eigenheid 
van de franciscanen in hun dienstbaarheid 
die zich uit in een ongedwongen beschei-
denheid en een openheid naar elementen 
van diversiteit in de samenleving. L. Dirken 
besprak ten slotte de mystieke spiritualiteit 
van Maria van Hout als drijfveer voor het 
Convent van Bethlehem, waar zij lid van is.

De lezingen van de studiedag werden 
gebundeld in Met nieuwe ogen en een nieuw 
hart: Religieuze dienstbaarheid in beweging, 
red. A. Milh/S. van Erp, Antwerpen 2017. 
[aäron vanspauwen, ku Leuven]



25 eeuwen theologie: Teksten/toelichtingen, 
red. L. ten Kate/M. Poorthuis, Amsterdam, 
Boom, 2017; 740 blz., € 39,90, isbn 
9789461059307.

Dit boek biedt een bloemlezing van de 
belangrijkste, soms vergeten theologen  
en denkers uit de westerse geschiedenis. 
Meer dan honderd denkers en stromingen 
komen kort en bondig aan bod; ze zijn chro-
nologisch geordend in negen tijdsperiodes, 
met elk een historische inleiding. Dat 
slechts vijf van deze honderd vrouw zijn, 
maakt duidelijk dat de theologie zeer lange 
tijd vooral een mannelijke aangelegenheid 
is geweest. Omdat de redacteurs stellen 
dat door de eeuwen heen ook filosofen 
hebben bijgedragen aan de theologie-
beoefening en er mede vorm aan hebben 
gegeven, wordt theologie in dit naslagwerk 
niet beperkt tot theologen in strikte zin. 
Dat dit werk een zeer breed begrip van 
theologie hanteert, blijkt ook uit het feit 
dat meerdere godsdienstige stromingen en 
tradities aan bod komen. De redacteurs 
hebben er daarbij wel voor gekozen om het 
westerse, Europese spoor te volgen, dat  
wil zeggen dat de grote monotheïstische 
religies jodendom, christendom en islam 
centraal staan. De termen ‘theoloog’ en 
‘denker’ mogen in deze uitgave dan ook 
ruim opgevat worden. Naast christelijke 

theologen komen Griekse filosofen,  
joodse profeten, islamitische theologen en 
atheïstische denkers aan bod. De diverse 
hoofdstukken bestaan telkens uit een bon-
dige inleiding in de desbetreffende denker 
of stroming en een tekstfragment. Dit werk 
toont aan dat ons westerse gedachtegoed 
doordrongen is van religieuze denkbeelden 
en ideeën. De verscheidenheid aan oor-
spronkelijke theologische teksten maakt  
het tot een uniek naslagwerk en een over-
zichtelijke geschiedenis van de theologische 
erfenis van de westerse wereld.  
[els agten]

M. Korpel/J. de Moor, Adam, Eva en de 
Duivel: Kanaänitische mythen en de Bijbel, 
Vught, Skandalon, 2016; 336 blz., € 29,95, 
isbn 9789492183293.

De Bijbelse vertellingen over de schepping, 
het paradijs en de zondvloed zijn geen vol-
ledig originele verhalen van het volk Israël 
maar gaan terug op mythen van het Oude 
Nabije Oosten. K. en M. tonen op basis van 
twee Ugaritische kleitabletten (ktu 1.107 en 
ktu 1.100) aan hoe deze verhalen doordron-
gen zijn van een oud-oosterse mythologie 
die teruggaat op de Kanaänitische Adammu- 
mythe. Hun boek is een herwerking van een 
oorspronkelijk Engelstalige uitgave Adam, 
Eve, and the Devil: A New Beginning. Anders 
dan deze titel suggereert, beperken de 
auteurs zich niet tot het Oude Testament: 
ook de weerklank van deze Kanaänitische 
mythe in het Nieuwe Testament en para-
bijbelse literatuur (de Dode Zee-rollen en de 
apocriefe en pseudepigrafische geschriften) 
wordt beschreven. Mijns inziens zijn de 
parallellen die de auteurs trekken met de 
Kanaänitische mythe niet overal even over-
tuigend of even grondig uitgewerkt. Dit is 
het geval bij de hoofdstukken omtrent de 
verwerking van de mythe in de parabijbelse 
literatuur en het Nieuwe Testament. 
Toch kunnen we hier enig begrip voor 
opbrengen omdat de auteurs zelf aangeven 
er zich van bewust te zijn dat de theorie die 
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hun onderzoek vooropstelt niet sluitend is. 
Met hun boek geven K. en M. een impuls 
die het Bijbelonderzoek naar de ontstaans-
geschiedenis van de Bijbelse verhalen in een 
nieuwe richting stuurt en die met verder 
onderzoek zal moeten worden aangevuld.  
K. en M. zijn erin geslaagd een redelijk 
technische materie verstaanbaar te maken 
voor een breder publiek. Ofschoon het boek 
soms in herhaling valt, leest het toch vlot 
en is het een aanrader voor allen die zich 
interesseren voor de achtergrond en het 
ontstaansmilieu van de Bijbelse literatuur. 
Het boek is bovendien een echte eyeopener 
voor hen die veronderstellen dat de Bijbelse 
verhalen in het boek Genesis enkel en 
alleen van Joods/Israëlische afkomst zijn. 
[bryan beeckman]

J.R.L. Moxon, Peter’s Halakhic Nightmare: 
The ‘Animal’ Vision in Acts 10:9-16 in Jewish 
and Graeco-Roman Perspective, Tübingen, 
Mohr Siebeck, 2016; 450 blz., € 90,–, 
isbn 9783161533013.

Een van de opmerkelijkste passages in  
de Handelingen van de Apostelen is het  
verhaal over de ontmoeting tussen de god-
vrezende Romeinse honderdman en Petrus 
(Hand 10,1-11.18). In dat gedeelte van zijn 
tweede boek vertelt Lucas hoe Cornelius 
door een goddelijk initiatief naar Petrus 
gestuurd wordt. In een extase krijgt Petrus 
een boodschap over het nuttigen van 
niet-kosher eten in relatie tot het aannemen 
van niet-Joden als leerlingen van Jezus en 
daarmee als kinderen van God. Lukas 
gebruikt deze passage om te laten zien dat 
de volgelingen van Jezus vanaf dat moment 
de Wet niet meer hoefden te volgen.  
Alhoewel in het verleden vaak beweerd 
werd dat Paulus de Wet afgeschaft heeft,  
is dit de laatste zestig jaren sterk betwijfeld 
en vertegenwoordigt die gedachte voor veel 
hedendaagse exegeten eerder Luther dan 
Paulus. M. wil Hand 10,1-11.18 vanuit dat 
meer recente perspectief lezen. Een belang-
rijke vraag van zijn onderzoek is hoe dromen 

en visioenen een rol kunnen spelen bij hala-
chische kwesties. Zo wordt in hoofdstuk 2 
uitgebreid de mogelijk halachische achter-
grond van Hand 10,1-11.18 onderzocht. 
Hoofdstukken 3, 4 en 5 gaan over de ver-
schillende aspecten van dromen en visioenen 
in de klassieke oudheid. Hoofdstuk 6 gaat 
dieper in op Hand 10,1-11.18. M.’s onderzoek 
is interessant vanwege de verrassende com-
binatie. Het laat én beter dan voorheen zien 
hoe hier binnen-Joodse kwesties spelen én 
toont dat dit gebeurt op een wijze die 
vooral beantwoordt aan een meer hellenis-
tische vorm, via goddelijk ingrijpen door 
middel van dromen en visioenen. Er zijn 
vier appendices die het materiaal uitwerken 
dat in de voorafgaande hoofdstukken ter 
sprake gekomen is. Zo geeft appendix 4 een 
volledig dossier over dubbel-dromen in de 
klassieke oudheid. M. heeft een interessant 
boek geschreven dat origineel, creatief en 
relevant is. Het is indrukwekkend hoe hij 
de discussie over het belang van dromen en 
visioenen combineert met de problematiek 
van de opvattingen over het belang van 
de Joodse Wet in Lukas-Handelingen.  
[bart koet]

C. Nixey, Eeuwen van duisternis: 
De christelijke vernietiging van de klassieke 
cultuur. Vert. A. Janssen e.a., Amsterdam, 
Hollands Diep, 2017; 400 blz., € 22,50, 
isbn 9789048831333.

N. wil in haar boek aantonen dat het 
(vroege) christendom verantwoordelijk is 
voor de vernietiging van de klassieke cul-
tuur. De populariteit van het christendom in 
de eerste eeuwen werd door (kerk)historici 
soms omschreven als de ‘triomf van het 
christendom’. Dit woordgebruik impliceert 
volgens N. dat er ook een verliezer is, name-
lijk de klassieke cultuur. Aan de hand van 
zestien voorbeelden (van Palmyra, 385 tot 
Athene, 529 – met als hoogtepunt de moord 
op de filosofe Hypatia in 415 te Alexandrië), 
beweert N. dat christelijke leiders en hun 
volgelingen systematisch alle culturele  
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prestaties van hun (niet-christelijke) voor-
gangers hebben verwoest. Ik moet bekennen 
dat de lectuur van dit boek voor mij een 
eyeopener was. Dat de overgang naar het 
christendom niet altijd geleidelijk heeft 
plaatsgevonden en dat hierbij kunstwerken 
zijn vernietigd, is te betreuren. De bevlo-
genheid van de auteur is te bewonderen, 
maar hierdoor is haar boek eerder een pam-
flet tegen het christendom dan een door-
wrochte historische studie. Ik waardeer dat 
ze een boek voor een breder publiek 
schreef, maar dat ontslaat haar niet van de 
plicht om de criteria van wetenschappelijke 
geschiedschrijving te volgen. Bovendien 
presenteert ze haar zestien voorbeelden in 
een vloeiende beweging, waardoor de 
indruk ontstaat dat de christenen gedurende 
die eeuwen overal op systematische wijze 
‘ontaarde’ kunst ‘wegzuiverden’. Dat valt 
zeer te betwijfelen en heeft ze ook niet aan-
getoond. Ook combineert ze deze zogenaamde 
christelijke verwoestingsdrift met een 
(negatieve) analyse van het vroegchristelijke 
denken: dwepen en verheerlijken van de 
dood en (fysieke) versterving, promoten van 
ongeletterdheid, machtswellust, aanzetten 
tot antisemitisme, geloven in een wrekende 
God, verbannen van seksualiteit naar de 
taboesfeer. De auteur poneert haar analyse 
als een vaststaand feit, wat een brug te ver 
is. Wat ik haar vooral verwijt is dat ze 
manipulatief omgaat met bronnenmateriaal.  
Via een citaat van Augustinus van Hippo 
geeft ze bijvoorbeeld aan dat hij opgeroe-
pen zou hebben tempels te vernietigen. 
Augustinus heeft echter nooit het fysiek 
vernielen van heidense tempels bevolen.  
Hij riep juist op om dit niet te doen. Waar 
hij zijn gelovigen wel om vroeg, is om de 
‘tempels in het hart’ van de heidenen te  
vernietigen, echter niet door ze met dwang 
tot het christendom te bekeren, maar wel 
door hen het voorbeeld van een deugdzaam 
leven voor te houden. Op dezelfde wijze 
moeten ook andere negatieve vermeldingen 
van Augustinus in dit boek genuanceerd of 
gecontextualiseerd worden. Dat ondanks 
haar religieuze en culturele pluraliteit de 
antieke wereld geen utopie was, schijnt de 

auteur buiten beschouwing te laten. Tot slot, 
net zoals geldt voor elke religie, bestond er 
in de vroege kerk het gevaar voor funda-
mentalisme. Hierin heeft de auteur welis-
waar gelijk, maar deze stromingen kregen 
ook binnen het christendom tegenwind. 
Zwarte pagina’s uit de geschiedenis van  
het christendom moeten erkend worden en 
dienen als een leerschool voor het heden, 
maar ze mogen niet dienen als alibi om  
de positieve verwezenlijkingen van het 
christendom te ontkennen.  
[anthony dupont]

C. Harline, Wereld in wanorde: Maarten 
Luther en de geboorte van de Reformatie. 
Vert. J. Nelissen, Nijmegen, Vantilt, 2017; 
336 blz., € 24,95, isbn 978946004341.

Het jaar 2017 stond in het teken van Maarten 
Luther en het ontstaan van de reformatie. 
Voorliggend boek bestudeert wat er precies 
in de eerste vier aanvangsjaren geschiedde, 
vanaf 1517, het symbolische begin van de 
95 stellingen tegen de aflaten, tot 1522,  
wanneer Luther vanuit zijn schuilplaats in de 
Wartburg weer in de openbaarheid treedt 
in Wittenberg. De auteur wil uitdrukkelijk 
geen hagiografie schrijven maar ons Luther 
presenteren als een man van vlees en bloed. 
Met een heldere weergave van de historische 
context van het gecompliceerde Duitse Rijk 
en de politieke bekommernissen van de  
Heilige Stoel, met oog voor biografische 
details uit Luthers leven en zijn persoonlijk 
karakter en via een nauwgezette analyse 
van de ontwikkelingen van Luthers theolo-
gische denken en spirituele leven toont 
H. aan dat Luthers hervorming en een 
breuk met Rome onvermijdelijk waren. 
Kerkpolitieke beschouwingen worden afge-
wisseld met bevattelijke samenvattingen 
van Luthers geschriften, vooral betreffende 
de aflatenpraktijk, het als goddelijk inge-
stelde pauselijk gezag en het primaatschap 
van Schrift en genade. Het boek eindigt met 
een epiloog over het verdere leven van 
Luther en een handzame thematische 
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bibliografie voor verdere literatuur. Door 
deze vier constitutieve jaren onder de loep 
te leggen, wordt duidelijk dat er factoren 
meespeelden waar men in eerste instantie 
niet altijd bij stilstaat: de academische 
disputen en na-ijver die fungeerden als 
katalysator, het financiële gewin van druk-
kers om het werk van Luther aan de man  
te brengen als stimulerende factor bij het 
verspreiden van zijn gedachtegoed, het com-
plexe geopolitieke evenwicht binnen het 
Duitse Rijk en zelfs binnen het grondgebied 
van Saksen, en de doodsangst waarmee 
Luther zich naar de Rijksdag te Worms 
begaf. Dit vlot geschreven boek is een aan-
rader voor al wie interesse heeft in de 
geschiedenis van de reformatie of in studie 
van het christendom aan het begin van  
de zestiende eeuw en als een spiegel van 
hervormingspogingen in het christendom 
en religies door alle eeuwen heen.  
[anthony dupont]

J. Ickx, De oorlog en het Vaticaan: Geheim 
verzet na de brand van Leuven in 1914, Tielt, 
Lannoo, 2017; 264 blz., € 22,50, isbn 
9789401443234. 

I. voert ons in zijn boek terug naar het 
begin van de Eerste Wereldoorlog wanneer 
het Duitse invasieleger de prestigieuze  
Leuvense universiteitsbibliotheek vernie-
tigt en een groot deel van de stad in de  
as legt. De kern van I.’s benadering is de 
(her)ontdekking van twee over het hoofd 
geziene archiefdocumenten: het geheime 
lijvige verslag dat de universiteitsrector  
P. Ladeuze over deze gebeurtenissen ten 
behoeve van de Heilige Stoel opstelde en 
het instemmende commentaar erover van  
E. Pacelli, de latere Pius xii. I. combineert 
een zorgvuldige analyse met een minutieuze 
reconstructie van de vasthoudende diploma-
tieke activiteiten van mgr. S. Deploige te 
Rome om de aandacht van de curie en Paus 
Benedictus xv op de Leuvense kwestie te 
vestigen. De auteur komt tot een aantal 
belangwekkende conclusies. Op basis van 

het omvangrijke (ooggetuigen)verslag van 
Ladeuze en andere getuigenissen wordt dui-
delijk dat er in Leuven geen francs-tireurs 
actief waren – de reden opgegeven door de 
Duitse bezettingsmacht voor hun verwoes-
tende represailles. Of het een geval van 
friendly fire was of dat de actie gepland  
was om de Belgen te waarschuwen tegen de 
Teutoonse woede, kan niet historisch 
gestaafd worden. De aanvankelijk ‘lauwe’ 
reactie van de Heilige Stoel kan deels ver-
klaard worden door Benedictus’ onpartijdig-
heidspolitiek, de efficiënte Duitse propa-
gandamachine en door de in gebreke 
blijvende nuntiatuur te Brussel die bewust 
of onbewust informatie achterhield en op 
zijn minst de schijn wekte gevoelig te zijn 
voor de Duitse argumentatie. Ook wordt 
duidelijk dat Pacelli een actieve rol speelde 
in de wijziging van de neutraliteitspolitiek 
van de kerk en dat hij de Duitse agressie 
veroordeelde. Het boek eindigt met een 
transcriptie van Ladeuzes rapport, een uit-
gebreid en informatief notenapparaat en 
een verklarende namenlijst. Voorliggend 
boek biedt degelijk bronnenonderzoek en 
een goede netwerkanalyse, een gedetailleerd 
onderzoek van de Vaticaanse diplomatie in 
1914-1915 leidt tot belangwekkende inzichten 
in wat in Leuven geschiedde, de houding 
van de Belgisch clerus, hoe de politieke 
krachten er wereldwijd op reageerden en de 
complexe diplomatiek van de Heilige Stoel. 
Het geheel is bovendien overzichtelijk 
gepresenteerd en vlot geschreven, kortom 
wetenschappelijk verdienstelijke en aange-
name lectuur. [anthony dupont]

F. Le Moal, Les divisions du pape: Le Vatican 
face aux dictatures 1917-1989, Paris, Perrin, 
2016; 345 blz., € 22,50, isbn 9782262066208.

‘Hoeveel divisies heeft de paus?’ Met deze 
retorische vraag maakte Stalin duidelijk dat 
hij niet van plan was zich in de bepaling van 
zijn geopolitieke strategie te laten leiden 
door een figuur die geen enkele militaire 
macht kon ontplooien. En inderdaad, wie de 
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diplomatie van het Vaticaan tijdens en na 
de Eerste Wereldoorlog bestudeert, kan  
Stalins vraag herhalen. De vredesoproepen 
en het behoedzame diplomatieke schipperen 
tussen de oorlogvoerende naties van paus 
Benedictus xv hadden tot niets geleid. De 
Heilige Stoel leek op politiek vlak machteloos 
geworden. In de jaren twintig en dertig kan 
men echter een remonte constateren.  
In de relaties met de opkomende totalitaire 
staten was de leidraad de zorg voor de 
katholieken die onder deze regimes leefden. 
Onder meer via concordaten probeerde het 
Vaticaan een leefbare positie voor hen te 
bekomen. M. wil in zijn boek aantonen hoe 
dit ‘religieuze’ element steeds de grootste 
bekommernis was van het Vaticaan en dat 
de Vaticaanse diplomatie niet begrepen kan 
worden indien men dit element weglaat – 
wat dikwijls gebeurt in het werk van criti-
casters van diverse pluimage. De zegen die 
de kerk bijvoorbeeld aan Franco gaf, was 
eerder een poging om Spanje binnen de 
eigen katholieke invloedssfeer en dus weg 
van Nazi-Duitsland te houden dan het inne-
men van een anti-republikeinse positie. 
Op heldere wijze schetst de auteur de toe-
nemende impact van de pauselijke morele 
autoriteit op politiek en diplomatiek gebied, 
van het interbellum (de paus tegenover com-
munistisch Rusland, Nazi-Duitsland, fascis-
tisch Italië en het ‘nationaal-katholicisme’ 
van Franco) via de Koude Oorlog (waarbij 
ook de relaties met de Verenigde Staten  
uitvoerig aan bod komen) tot aan de val van 
het IJzeren Gordijn. In deze laatste periode, 
het pontificaat van Johannes Paulus ii, zien 
we dat waar Benedictus xv als ‘verliezer’  
de korte twintigste eeuw instapte, een van 
zijn opvolgers zo’n zeventig jaar later als 
‘winnaar’ mee het Poolse breekijzer han-
teerde waarmee de Sovjet-Unie ten val 
kwam. Het boek geeft een goed overzicht 
van en inzicht in de Vaticaanse diplomatie 
in de vorige eeuw, waarbij de auteur in de 
epiloog ook de lijn durft door te trekken 
naar de houding tegenover enkele heden-
daagse regimes zoals het China van Xi 
Jinping of het Rusland van Poetin.  
[anton milh]

E. Borgman, Leven van wat komt: 
Een katholiek uitzicht op de samenleving, 
Utrecht, Meinema, 2017; 192 blz., € 16,99, 
isbn 9789021143965. 

Van alle boeken van B. die ik gelezen heb, 
moet Leven van wat komt het meest appel-
lerende zijn: een sterk staaltje politieke  
theologie, helder gepositioneerd, fijnzinnig 
verwoord, ‘schaamteloos’ theologisch onder-
bouwd. Al drijft de soms onnodige breed-
voerigheid de lezer tot een niet te onder-
schatten inspanning. Wat B. omschrijft als 
een katholiek uitzicht op de samenleving 
kan men lezen als een nieuwe theologie  
van de hoop, aangepast aan de context van 
vandaag – een herlezing van Gaudium et 
spes ook, meer dan vijftig jaar na datum.  
In dialoog met vooral Hannah Ahrend en 
paus Franciscus biedt B. een katholiek ver-
haal over politiek na het einde van de grote 
politieke verhalen: geen politiek programma 
of uitgewerkte maatschappijleer, wel een 
Bijbels-geïnspireerd perspectief op de maat-
schappelijke vragen en probleemstellingen 
van vandaag. Dat voert hem naar een con-
templatief standpunt: oprecht leren kijken, 
voorbij aan pragmatiek en een functioneel- 
gangbare praktijk, naar wat zich aan  
(verlangen naar) goedheid en liefde toont in 
het alledaagse leven van mensen, als aanzet 
tot toewijding en engagement. Zich laten 
gezeggen door wat zich aandient, dat wil 
zeggen waar Gods gerichtheid op het goede 
zich vandaag openbaart, dit waarnemen als 
een liefdevol geschenk en zich in dienst daar-
van stellen. Want we zijn reeds verbonden 
met en betrokken in wat andere schepselen 
overkomt. In dialoog met Bijbels-christelijke 
en hedendaagse bronnen ontwikkelt B. dit 
contemplatieve standpunt achtereenvolgens 
in relatie tot de vluchtelingenproblematiek, 
vertrouwen in de toekomst, ecologie, liefde, 
zorg, economie en onderwijs. Voor het onder- 
wijs betekent dit bijvoorbeeld dat leerlingen 
niet geleerd wordt om de kaders waarin ze 
opgroeien te reproduceren, maar dat ze de 
wereld leren zien als de plaats waar waar-
heid gevonden wordt: de waarheid die zich 
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als liefde aandient en die hen oproept zich 
actief erbij aan te sluiten. [lieven boeve]

J.C. Daniels, Theology, Tragedy, and 
Suffering in Nature: Toward a Realist 
Doctrine of Creation (Studies in Episcopal 
and Anglican Theology, 12), New York etc., 
Peter Lang, 2016; xi+244 blz., € 75,–, isbn 
9781433133756.

Is het kwaad in de wereld verenigbaar met 
het bestaan van een almachtige en algoede 
God? Ja, stelt D., maar de (Griekse) tragedie 
is gepaster voor een christelijke scheppings-
theologie die het kwaad serieus neemt dan 
de theodicee. Het tragische drama doet meer 
recht aan de Schrift (Job, lijdensverhaal),  
de liturgie (Paastriduum, eucharistie), de 
existentiële menselijke ervaring (aangeduid 
met de term ‘realist’ in de ondertitel) en de 
natuurwetenschappen (evolutiebiologie). 
Het boek legt de nadruk op zinloos lijden 
door mensen en dieren, niet op moreel 
kwaad. De moderne evolutiebiologie laat 
zien dat de wereld van ‘in den beginne’ 
veeleer de arena is van een natuur ‘red  
in tooth and claw’ (Tennyson) dan Gods 
harmonieuze ontwerp. Op deze manier 
functioneert de evolutiebiologie als een 
wake-up call voor de theologie en maakt het 
haar definitief onmogelijk om de omvang 
van het concrete, individuele lijden weg te 
verklaren in een theodicee. D. geeft eerst 
een gedegen historisch overzicht van chris-
telijke visies op het natuurlijke kwaad.  
Hij bespreekt de voorzienigheidsleer van 
Augustinus en Thomas van Aquino, de  
Bijbelse, fideïstische kritiek van P. Bayle en 
Leibniz’ rationalistische antwoord daarop, 
Hume’s weerlegging van natuurlijke theolo-
gie en de veronachtzaming daarvan door  
W. Paley, wiens teleologische verklaring in 
Engeland tot ver in de negentiende eeuw 
populair was. Vervolgens bespreekt D. uit-
gebreid de ontwikkelingen in de evolutie-
theorie vanaf Lamarck (1744-1829), via  
Darwin tot hedendaagse discussies en de 
theologische reacties van onder meer  

Teilhard de Chardin (kosmische ontwikke-
ling naar punt omega), John Hick (‘vale of 
soul-making’ theodicee) en R. Swinburne 
(God laat kwaad toe omwille van groter 
goed). Als alternatief voor deze wat hem 
betreft ontoereikende reacties wijst D. op de 
Griekse tragedie. Hij beschrijft kenmerken 
ervan en laat zien hoe deze terug te vinden 
zijn in de theologie van de nederdaling ter 
helle van H.U. von Balthasar, D. McKinnon 
en R. Williams. Het laatste hoofdstuk geeft 
systematisch de voordelen van tragedie als 
categorie om het natuurlijke kwaad theolo-
gisch te duiden en weerlegt een aantal 
bezwaren ertegen. [harm goris]

Sanctifying Texts, Transforming Rituals: 
Encounters in Liturgical Studies, ed. P. van 
Geest e.a., Leiden, Brill, 2017; 520 blz., 
€ 145,–, isbn 9789004347090.

Deze lijvige feestbundel bij het emeritaat 
van Gerard Rouwhorst (tiu Tilburg) bevat 
negentien bijdragen van binnenlandse en 
buitenlandse collega’s liturgiewetenschap-
pers. Zo zijn in de bundel niet alleen bijdra-
gen te vinden van M. Klöckener (Fribourg) 
en H. Büchinger (Regensburg), maar ook 
van J. Schwartz (Israël) en P. Bradshaw (vs). 
Uiteraard ontbreken ook P. Post, L. van 
 Tongeren en E. Rose niet. De samenstellers 
deelden het boek op in drie grote delen: 
‘Texts’, ‘Rituals’ en ‘Encounters’, voorafge-
gaan door een bibliografie van het werk van 
Rouwhorst. Het eerste deel bestaat uit 
liturgisch-historische reflecties op basis van 
teksten, zoals  Klöckeners bijdrage over de 
eucharistieviering voor de doden in de 
vroege middeleeuwen en de studie van 
N. Vos over de band tussen liturgie en 
hagiografie. In het tweede deel, ‘Rituals’, 
komt de rituele kant van de liturgie aan 
bod, met onder meer een uitdagende reflec-
tie van R. van Luijk over de ‘Black Mass’ 
en een bijdrage van G. Lukken over de litur-
gie na het Tweede Vaticaans Concilie. 
Rouwhorst is tevens een man van de ont-
moetingen, bijvoorbeeld die tussen het 
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christendom en het jodendom, wat blijkt uit 
drie van de zes bijdragen uit het derde deel, 
‘Encounters’. B. Hosang focust daarbij op 
een geliefd thema van Rouwhorst zelf, 
namelijk de maaltijd, in casu de gedeelde 
maaltijd tussen joden en christenen in de 
vroege kerk. Deze grote diversiteit aan 
auteurs en bijdragen levert naast een index 
ook een uitgebreide bibliografie op aan het 
einde van het boek. Vooral van deze laatste 
kan men zich afvragen wat de meerwaarde 
is, aangezien dit een samenvoeging is van 
de bibliografieën die je kan terugvinden aan 
het einde van elke bijdrage. In elk geval is 
het een waardig geschenk dat in verhouding 
staat tot de rijke persoon en carrière van 
Rouwhorst. [sam goyvaerts]

S. Greidanus, Preaching Christ from the 
Psalms: Foundations for Expository Sermons 
in the Christian Year, Grand Rapids, 
Eerdmans, 2016; 615 blz., $ 40.–, isbn 
9780802873668.

Deze hermeneutisch-homiletische, oecume-
nisch getoonzette studie, bedoeld voor  
pastores en predikanten, wil laten zien hoe 
vanuit de psalmen Christus gepredikt kan 
worden. Het Nieuwe Testament geeft voor 
zo een onderneming voldoende houvast, 
gezien de circa vijfhonderdzestig toespelin-
gen op en allusies uit de psalmen. Voor het 
psalter zelf ligt dat iets ingewikkelder, want 
hoe kan literair, historisch en theologisch 
recht worden gedaan aan deze oude gedich-
ten? De auteur schetst zeven wegen die van 
het psalter naar de christologie van het 
Nieuwe Testament kunnen leiden: het idee 
van de voortschrijdende openbaring, het 
schema van belofte en vervulling, een typo-
logische leeswijze, het ontdekken van  
analogieën, longitudinale thematieken, 
nieuwtestamentische verwijzingen en 
 contrasterende motieven. Een en ander 
brengt de auteur tot een standaardprocedure 
om per psalm Christus te prediken, die bij 
wijze van voorbeeld toegelicht wordt aan de 
hand van psalm 1. Zij bevat de volgende 

stappen: tekst en context; exegese (parallel-
lisme, beeldtaal, sleutelwoorden, structuur;  
theologische analyse; basisthematiek en 
doel van de psalm); suggesties om Christus 
vanuit deze psalm te verkondigen; ontwerp 
van een preek; opzet van een bijpassende 
liturgie (Bijbelteksten, liederen, gebeden 
et cetera). Deze standaardprocedure wordt 
vervolgens toegepast op eenentwintig 
 psalmen, geselecteerd op basis van een 
 drietal principes: rekening houden met het 
theologische schema van schepping, zonde-
val, verlossing, eindvoltooiing; spreiding 
over de liturgische tijden van het kerkelijk 
jaar; representatief voor de verschillende 
psalmgenres (klacht, danklied, hymne 
et cetera). Verreweg het grootste deel van 
de studie (472 van de 593 pagina’s) is gewijd 
aan de eenentwintig psalmen die de auteur 
systematisch en zorgvuldig uitwerkt als 
even zovele paradigma’s van Christus prediken 
vanuit de psalmen. De studie wordt afge-
sloten met zes appendices, waaronder een 
tienstappenplan om tot een preek te komen 
en een beknopte bibliografie.  
[kees waaijman]

D.C. Bass e.a., Christian Practical Wisdom: 
What It Is, Why It Matters, Grand Rapids, 
Eerdmans, 2016; 360 blz., $ 30.–, 
isbn 9780802868732. 

De academische discipline praktische theo-
logie ligt al geruime tijd af en toe onder 
vuur. Met haar focus op de praktijk, uit het 
leven gegrepen ervaringen en subjectieve en 
beïnvloedbare waarnemingen paste ze nooit 
goed binnen de veel andere academische 
disciplines kenmerkende Cartesiaanse 
wereld van duidelijke abstracte begrippen. 
Er is al veel inkt gevloeid bij het verdedigen 
van praktische theologie als wetenschappe-
lijke en theologische discipline. De auteurs 
van het huidige boek stellen zich niet 
tevreden met het enkel verdedigen van 
praktische theologie, maar gaan meteen in 
de aanval door zich te richten tegen het con-
cept ‘theorie’. Het slagveld dat zij voor hun 
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aanval hebben gekozen is dat van de episte-
mologie, een tak van de filosofie die zich 
bezighoudt met de vragen ‘Wat kan ik 
weten?’ en ‘Hoe kan ik dat weten?’. De 
 vragen omtrent epistemologie hebben een 
centrale rol gespeeld in de overgang van 
moderniteit naar postmoderniteit. De 
auteurs beschouwen denkers zoals Bourdieu, 
Heiddegger, Merleau-Ponty en Wittgenstein 
als bond genoten, maar beweren dat hun 
voorstel nog verder teruggaat, tot op 
Aristoteles’ eeuwenoude concept van 
‘ phronesis’. Dit concept vertalen ze met de 
term ‘praktische wijsheid’, een term die ze 
plaatsten tegenover het concept ‘abstracte 
theorie’. In het eerste deel van dit boek 
worden vijf concrete illustraties van chris-
telijke praktische wijsheid gegeven. In het 
tweede deel leggen de auteurs uit wat het 
is en waarom het zo belangrijk is. Een vol-
gend hoofdstuk bespreekt de stand van 
zaken van praktische theologie. Het derde 
en vierde hoofdstuk gaan over de manier 
waarop we christelijke bronnen van wijs-
heid, de Bijbelse verbeelding van christe-
lijke evangelieën en het ‘niet-weten’ van de 
woestijnvaders benutten. Tot slot reflecte-
ren de auteurs over het proces van samen -
werking dat geleid heeft tot deze publicatie. 
Dit boek is met een doel voor ogen geschre-
ven. Het biedt historische diepzinnigheid 
en heeft het potentieel om de broodnodige 
reflectie in de kerkelijke en academische 
wereld op te roepen. De auteurs laten geen 
twijfel bestaan dat praktische wijsheid 
essentieel is voor het leven en de identiteit 
van geloofsgemeenschappen.  
[armin  kummer]

Spirituality across Disciplines: Research and 
Practice, ed. M. de Souza e.a., Dordrecht, 
Springer, 2016; xvii+352 blz., € 95,39, 
isbn 9783319313788.

Welke plaats heeft spiritualiteit in de  
verschillende vakgebieden, hoe wordt zij 
begrepen en onderzocht, hoe draagt zij  
bij aan kennis en handelen, hoe krijgt zij 

aandacht in het onderwijs, en wat is haar 
toekomstperspectief? Deze vragen staan 
centraal in de bundel van drieëntwintig 
artikelen, ingeleid en uitgeleid door de 
redactie. De artikelen zijn geordend in vier 
delen: mystiek en secularisatie; onderwijs 
en opvoeding; gezondheidszorg en maat-
schappelijk werk; economische, sociale en 
culturele studies. Deze indeling laat een 
breed scala aan vakgebieden zien; tegelijk 
blijkt hoe willekeurig de verzameling van 
artikelen is samengesteld. De bijdragen zijn 
geschreven door Engelstalige onderzoekers 
van Nieuw-Zeeland tot Canada, daarbij 
geven de literatuurlijsten bij elk artikel een 
interessante inkijk in eenentwintigste- 
eeuwse onderzoeken in de Engelstalige 
wereld. De bundel biedt een variëteit aan 
stemmen, benaderingen en onderzoeksme-
thoden. In het slothoofdstuk wordt terug-
geblikt op ieder artikel en worden we als 
lezer geholpen om verbanden te leggen – 
een haast onmogelijke opgave. Er wordt een 
ontwikkeling gesignaleerd van geloofs-
tradities die dualistisch zijn naar nieuwere 
religieuze en niet-religieuze stromingen die 
holistisch zijn. Enigszins mager wordt spiri-
tualiteit opgevat als relatie, verbondenheid 
met mensen, met de natuur, met een trans-
cendent Geheim, God of het universum. Uit 
de artikelen moet blijken dat alle mensen 
spiritueel zijn en dat spiritualiteit iets aan-
geboren menselijks is. De vraag is echter of 
de keuze van vakgebieden en van auteurs 
deze eenstemmigheid niet reeds voorpro-
grammeert. Zijn tegenstemmen niet bij 
voorbaat uitgeschakeld? De bundel laat een 
pointillistische veelheid zien, maar roept 
daarmee vragen op naar wat er meer is. 
[anne-marie bos]

L. Uyttenhove, Ontvangen om te geven: 
De spirituele weg van Maria van Hout 
(1470/80-1547), Averbode, Altiora, 2016; 
182 blz., € 22,50, isbn 9789031741939.

Deze uitgave kwam tot stand op initiatief 
van de zusters van het Convent van  
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Betlehem in Duffel – die de erfgenamen 
zijn van het oorspronkelijke Maeghdenhuys 
in Oisterwijk, opgericht in 1539 – via een 
overeenkomst met de onderzoekseenheid 
Geschiedenis van Kerk en Theologie aan de 
Faculteit Theologie en Religiewetenschap-
pen (ku Leuven) in 2012. In een bondig en 
helder voorwoord schetst de bisschop van  
Antwerpen, mgr. J. Bonny, lid van de 
adviesraad en goed kenner van de mystieke 
traditie van de Lage Landen, de belangrijke 
plaats van Maria van Hout binnen deze  
traditie. De auteur plaatst in een eerste 
hoofdstuk de Oisterwijkse mystica in de 
lokale historische context, met name die 
van de franciscaanse traditie en de 
Moderne Devotie. Beslissend voor haar 
mystieke weg zijn de diepgaande contacten 
met N. van Essche, maar vooral met de 
Keulse kartuizers Blomevenna en Kalck-
brenner. In deze periode speelt de Kartuis 
van Keulen een uiterst belangrijke rol in  
de verspreiding van mystieke teksten en 
vertalingen daarvan die in heel Europa 
worden gelezen. Via de kartuizers is er  
ook een band met Petrus Canisius en de 
eerste generaties jezuïeten. In een tweede 
hoofdstuk presenteert de schrijfster op 
een heldere wijze de Keulse uitgave van 
de drie boeken van de mystica met gebruik-
making van talrijke citaten, zodat de lezer 
een goed beeld krijgt van de inhoud van 
deze  werken. Vanuit deze werken schetst  
het derde hoofdstuk haar mystieke weg. 
Het laatste hoofdstuk plaatst haar in de 
voorafgaande en volgende westerse mystieke 
traditie, met name ook de traditie van de 
Karmel. Twee bijlagen besluiten het boek. 
Dit boek haalt een veelal vergeten mystica 
uit de traditie van de Nederlanden uit die 
vergetelheid. De vraag blijft waarom haar 
teksten niet opnieuw worden uitgegeven 
in toegankelijke edities met commentaar. 
Het is een verborgen schat die niet aan 
waarde heeft ingeboet en ook nu kan bij-
dragen tot vernieuwd innerlijk geloof.  
[hein blommestijn]

J. Mulder Jr., What Does It Mean to Be 
Catholic, Grand Rapids/Cambridge, 
Eerdmans, 2015; 238 blz., $ 20.–, 
isbn 9780802872661.

M. is een Amerikaanse filosoof die, opgevoed 
met de Heidelbergse Catechismus, katholiek 
is geworden. In dit boek probeert hij een 
inleiding in het katholieke geloof te geven 
voor nieuwe en bestaande katholieken als-
mede voor niet-katholieken die op zoek zijn 
naar betrouwbare informatie. Hij doet dit in 
acht hoofdstukken over Schrift en traditie, 
kerk en magisterium, God en mensheid,  
persoon en werk van Christus, Maria en  
de gemeenschap der heiligen, de zeven 
sacramenten, hemel, hel en vagevuur, de 
menselijke persoon. M. heeft geen apologe-
tisch doel en wil zich niet afzetten tegen de 
kerk van zijn jeugd, maar informeren en 
zijn liefde voor de katholieke kerk doorgeven. 
Slaagt M. in zijn opzet? Zijn boek is infor-
matief en de informatie die hij geeft is 
betrouwbaar, maar toch is dit boek geen 
goede inleiding in de fundamentele theolo-
gie. Dit komt omdat M. steeds probeert de 
katholieke visie weer te geven en weinig 
oog heeft voor de ruimte die er binnen de 
katholieke kerk is voor verschillende visies. 
Voor een inleiding is belangrijk dat die 
ook laat zien welke keuzes moeten worden 
gemaakt en hoe men te werk gaat bij het 
maken van die keuzes. Dat doet M. niet, 
maar hij pretendeert dat ook niet. Is dit dan 
wellicht gewoon een goede inleiding voor 
bestaande en nieuwe katholieken en voor 
geïnteresseerde buitenstaanders? Helaas is 
ook dat niet het geval. Eigenlijk geeft 
M. geen algemene inleiding in het katholi-
cisme, maar een inleiding voor (voormalige) 
protestanten. Dat verklaart waarom som-
mige onderwerpen heel veel aandacht krij-
gen: als het gaat om Maria en de heiligen en 
over het magisterium, raken wij aan open 
zenuwen van het protestantisme en heeft 
M. volledige hoofdstukken nodig. Gebed 
daarentegen is ook voor protestanten van 
belang en daarom veronderstelt M. dat als 
bekend en noemt het nauwelijks. Iemand 
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die niets van christendom weet zou door dit 
boek een volstrekt vertekend beeld krijgen 
van wat het betekent, katholiek te zijn.  
Protestanten daarentegen kunnen hier 
leren hoe katholicisme verschilt van protes-
tantisme. [marcel sarot]

Apocalyps in kunst: Ondergang als loutering?, 
red. M. Barnard/W. Stoker, Zoetermeer, 
Meinema, 2014; € 17,50, 160 blz., 
isbn 9789021143651.

Het boek vormt een eerste deel in de 
nieuwe reeks Figura Divina waarin de ver-
binding tussen kunst en religie gethemati-
seerd wordt. Het is de neerslag van een 
symposium op 21 maart 2014 in Amsterdam 
en bevat negen reflecties bij hedendaagse 
vertolkingen van de apocalyptiek in beel-
dende kunst, literatuur, film, games en 
muziek. B. de Graaff leidt de bundel in met 
een bijdrage over hedendaagse geweldda-
dige eindverwachtingen in het christendom 
en de islam. In deel 1 over beeldende kunst 
gaat de aandacht uit naar de apocalyptische 
dynamieken in het werk van Franz Marc 
(door H. Alma), Max Beckmann, Gerhard 
Richter (door W. Stoker), Marc Mulders  
(M. Barnard). Er is ook een meer algemene 
beschouwing over de Apocalyps en de kunst 
door M. Bolink. In deel 2 over film en video-
games neemt S. De Bleeckere de lezer mee 
in een diepgravende beschouwing bij de film 
Melancholia van Lars von Trier. F. Bosman 
heeft het over de postapocalyptische thema-
tiek en de afwezigheid van God in shooter/ 
rpg-video games. In het derde deel geven 
J. Goedegebuure en J. Goud een overzicht 
van de apocalyptiek in de Nederlandse litera-
tuur van de twintigste eeuw. In deel 4 over 
muziek presenteert M. Poorthuis Joods- 
filosofische perspectieven op apocalyptiek; 

een bijdrage over de apocalyptische  
structuren in het werk van Messiaen door 
O. Reitsma besluit de bundel. De bijzonder 
diverse bundel bevat interessante bijdragen 
maar ontbeert een algemene bijdrage over 
de apocalyptiek als Bijbels thema/genre. 
Omdat de eerste bijdrage overvloedig aan-
dacht schenkt aan bijzonder extremistische 
en gewelddadige hedendaagse christelijke 
en islamitische milities ontstaat de indruk 
dat de Bijbelse eindtijdverwachting haar 
vervulling enkel vindt in terreur en geweld. 
Pas op bladzijde 87 duikt een genuanceerd 
begrip van de christelijke apocalyptiek op als 
De Bleeckere citeert uit Jezus, het verhaal 
van een levende van Edward Schillebeeckx. 
Dit is jammer. Lezers die niet Bijbels onder-
legd zijn, zullen enkel bevestigd worden in 
hun vooroordeel ten opzichte van het boek 
Openbaring als een bijzonder gewelddadig 
boek. [martijn steegen]

Toegezonden boeken

C. Führer, Geloof laat een Muur vallen: 
Memoires van de Wende-dominee. Vert. 
P. Oussoren, Middelburg, Skandalon, 2017; 
392 blz., € 24,95, isbn 9789492183576; 
E. Jüngel, Lutherse preken bij het Oude  
Testament. Inl. en vert. W.M. Dekker,  
Middelburg, Skandalon, 2017; 158 blz., 
€ 19,95, isbn 9789492183583; S.D. Long,  
The Perfectly Simple Triune God: Aquinas 
and His Legacy, Minneapolis, Fortress Press, 
2016; 448 blz., $ 49.–, isbn 9781451492392;  
P. Vos, Liturgy and Ethics: New Studies from 
Reformed Perspectives (Studies in Reformed 
Theology, 33), Leiden, Brill, 2017; xi+338 blz., 
€ 59,–, isbn 9789004356511; T. Witvliet, 
Kwaliteit van leven: Het humanisme van 
Martin Buber, Middelburg, Skandalon, 2017; 
160 blz., € 19,95, isbn 9789492183392.


