toekomst
dromen

Een hongerdoek diende in de middeleeuwen om het
hoogaltaar te bedekken tijdens de vastenperiode.
De Duitse vastenactie ‘Misereor’ zet deze traditie
verder door tweejaarlijks een artiest (veelal uit het
Zuiden) te vragen een hongerdoek te maken om
vanuit Bijbelse en christelijke thema’s een actueel
verhaal te brengen.

Hierboven zie je het hongerdoek van Sieger Köder
(1925). Het heet ‘Hoffnung den Ausgegrenzten’
(Opening naar hen die aan de grens staan).
Wat zie je er allemaal op? Wat herken je? Waar stel je je
vragen bij? Wat is nieuw? Laat je fantasie de vrije loop
en herken oude en nieuwe verhalen ...

1 Een christelijke gemeenschap? Vitaal!
1.1 De heilige geest volgens paulus
profeteren

bijstand
verlenen

troosten
We hebben verschillende gaven,
onderscheiden naar de genade die
ons geschonken is. Wie de gave
heeft om te profeteren, moet die in
overeenstemming met het geloof
gebruiken. Wie de gave heeft bijstand
te verlenen, moet bijstand verlenen.
Wie de gave heeft te onderwijzen,
moet onderwijzen. Wie de gave
heeft om te troosten, moet troosten.
Wie iets weggeeft, moet dat zonder
bijbedoeling doen. Wie leiding geeft,
moet dat doen met volle inzet. Wie
barmhartig voor een ander is, moet
daarin blijmoedig zijn.
Romeinen 12, 6-8

onderwijzen

leiding
nemen

barmhartig zijn

Hoe interpreteer jij de verschillende gaven van de Geest die Paulus beschrijft in Romeinen 12, 6-8?
Vul de woordspinnen aan.

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het
werk, ten bate van de gemeente. Aan de
een wordt door de Geest het verkondigen
van wijsheid geschonken, aan de ander door
diezelfde Geest het overdragen van kennis;
de een ontvangt van de Geest een groter
geloof, de ander de gave om te genezen.
En weer anderen de kracht om wonderen
te verrichten, om te profeteren, om te
onderscheiden wat wel en wat niet van de
Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken
of om uit te leggen wat daar de betekenis van
is. Al deze gaven worden geschonken door
een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen
afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
1 Korintiërs 12, 7-11
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Paulus onderscheidt in zijn eerste brief aan
de inwoners van Korinte verschillende
functies in eenchristelijke gemeente. Welke?
Duid ze aan.

2

Hoe versta je …
a wonderen verrichten?

b profeteren?

1.2 vier modellen van kerk-zijn (jozef wissink)
Kenmerken:

Kenmerken:

Lerarend verkondigen

Kerk als rots

Kerk als uitvalsbasis
Ad extra
(naar buiten)

Ad intra
(naar binnen)
Kerk als vrijplaats
Kenmerken:

Kerk als luisterschelp

Indompeling in cultuur

Kenmerken:

1.3 jongerenparochie oud-heverlee

“

Wat kunnen wij anders
dan sprokkelen
brandhout vergaren
terwijl wij wachten
op de vonk?
Ed de la Torre

3

theo

2 Behe(e)r(s)en
2.1 Hoe gaan mensen om met natuur en milieu?
1

5

Duurzaam bouwen
Davy Stroobants is een jonge architect die in 2010
de Award Duurzaam Bouwen won. Zijn huis in Lummen moet bewijzen dat hedendaagse architectuur
en duurzaam bouwen best samengaan. Hij laat op
zijn dak het gras groeien …
Zijn huis is geen vierkanten doos, maar heeft een
trapeziumvorm. ‘Dat komt omdat ik in het ontwerp
optimaal rekening heb gehouden met de stand van
de zon. De zuidkant van het huis ligt aan de straatkant en die zijde bestaat bijna helemaal uit glas. De
avondzon wordt opgevangen door de glazen ach-

New York, toen en nu
De Nederlandse kolonisten
die in de vroege 17de eeuw
de nederzetting Nieuw-Amsterdam stichtten zouden
nogal opschrikken wanneer
ze in het huidige New York
de wolkenkrabbers zien op
de plaats waar zij een wildernis troffen met torenhoge kastanjes en eiken,
moerassen en prairies bevolkt met kalkoenen,
elanden en zwarte beren.
Bron: themannahattaproject.org

tergevel. Op die manier stijgt de temperatuur in de
winter bij zonneschijn minstens drie graden in de
leefruimte.’
Maar het spectaculairst is het licht hellende en
groene, 250 m² grote dak dat boven op de woning
ligt. Het moet een bloemenweide worden. Zo’n
groen dak is specialistenwerk. Het vraagt een betonnen plaat van 18 centimeter dik, vooral om het
gewicht van de daktuin te dragen. Boven op een
dampscherm, een isolatielaag van 20 centimeter
en een wortelvaste dakbedekking liggen speciale
platen met waterbakjes om het regenwater op te
vangen en af te voeren, onder meer naar een grote

de masaï

3

Voor de Masaï is
het land waarop
zij leven net zoze
een deel van hen
er
als zij een deel zij
n
van het land. Hu
vee is een gesc
n
henk uit de heme
l en gerelateerd
geloof en symb
aa
n
oliek. Volgens de
overlevering wa
hemel en aarde
ren
eens één. Toen
die plotseling uit
werden getrokk
ee
n
en, vormden all
een de vijgenbom
nog een brug. Go
en
d, genaamd Enka
i, stuurde toen de
kuddes via deze
bomen naar de aa
rde.

regenput voor 10 000 liter. Pas dan wordt een tien
centimeter dikke laag gelegd waarin geplant en gezaaid kan worden. Het regenwater uit de put wordt
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gebruikt om de toiletten door te spoelen.

Bron: De Standaard

De grens tussen Haïti
en de Dominicaanse Republiek
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Cartoon

Toespraak van Chief Seattle in 1854
Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij wenst ons land te kopen. Het grote opperhoofd heeft ook woorden gesproken
van vriendschap en vrede. Dat is zeer goed
van hem omdat we weten dat hij onze vriendschap niet nodig heeft. Maar we zullen over
zijn aanbod beraadslagen, want we weten dat
als wij ons land niet verkopen de blanke man
met zijn geweren komt en het in bezit neemt.
Hoe kun je de lucht, de warmte van het land
kopen en verkopen? Dat is voor ons moeilijk te
bedenken. Als wij de prikkeling van de lucht en
het kabbelen van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het van ons kopen?
Het murmelende water is de stem van mijn

7

vaders vader. De rivieren zijn onze broeders,
zij lessen dorst. De rivieren dragen onze ka-

Evolutie van de

no’s en voeden onze kinderen. Als wij u ons
land verkopen moet u bedenken en aan uw
kinderen leren dat de rivieren onze broeders

wereldbevolking

10.000 x 1.000.000

zijn. En ook uw broeders en dat u voortaan net
zo vriendelijk moet zijn voor de rivieren als u

8.000

voor uw broeders zou zijn. De rode man heeft
zich altijd teruggetrokken voor de oprukkende

6.000

blanke, zoals de nevel in de heuvels vlucht
voor de zon in de morgen. Maar de as van

4.000

onze vaderen is heilig. Hun graven
zijn gewijde grond. Wij zullen dus
in overweging nemen. Als wij

0
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besluiten het aanbod aan te
nemen, wil ik een voorwaarde
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uw aanbod ons land te kopen

stellen: de blanke man moet
de dieren in dit land be-
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schouwen als zijn broeders.

The Big Ask Again

9
Genetisch gemanipuleerde zalmen
kunnen op korte termijn het einde
van hun soort betekenen
BRUSSEL– De discussie over het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s) is nog lang
niet geluwd. Terwijl tegenstanders de Wereldhandelsorganisatie ervan betichten de controles op de ontwikkeling van ggo’s af te bouwen, wijzen nieuwe wetenschappelijke rapporten op de gevaren van ggo’s.
Een bepaalde genetisch gemanipuleerde maïssoort
‘lekt ’ insecticiden in de bodem en het vrijlaten van genetisch gemanipuleerde zalmen zou het voortbestaan
van de soort op korte termijn in gevaarbrengen.

Bron: De Morgen

Honderd dagen voor de VN-klimaattop van Kopenhagen - de letterlijk levensbelangrijke opvolger van
Kyoto - hield Nic Balthazar een massale, swingende
‘dansbetoging’ in Oostende, om duidelijk te maken
dat heel erg veel mensen wel wakker liggen van global
warming, en dat nog meer mensen willen dat de oplossingen die voorhanden zijn ook snel worden
gebruikt. België trok hiermee
de internationale campagne
naar Kopenhagen op gang.
Ze vragen van de Belgische
en Europese leiders om van
de VN-klimaattop in Kopenhagen een succes te maken.
Bron: www.thebigask.be
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1

Welke bronnen van de vorige pagina’s wijzen op
a een positieve omgang van de mens met de natuur?
b een negatieve omgang van de mens met de natuur?

2

Geef een definitie van de onderstaande termen.

3

Plaats de bronnen van de vorige pagina’s bij de corresponderende term.
antropocentrisme

ecocentrisme

relationeel model

2.2 uit een toespraak van paus benedictus xvi ...
Paus Benedictus XVI roept op tot
ecologische bekering
BRUSSEL – Paus Benedictus XVI riep op tot een
betere bescherming van het milieu en een herziening van onze relatie met de natuur. De enorme
omvang van de natuurrampen en de gevolgen
daarvan voor de mens maken het volgens de paus
noodzakelijk om ons te bezinnen over onze relatie
met de Schepping.
Benedictus XVI waarschuwde om niet volledig afhankelijk te worden van een ‘onbeheersbare’ techniek: ‘Technologische wonder
en
gingen vaak gepaard met maatschappelijke en
ecologische rampen. Een techniek die de mens be-
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1

Waartoe roept paus Benedictus XVI op?

2

Hij riep in een andere toespraak op tot het maken van
’moedige keuzes’ om de natuur te beschermen. Welke
’moedige keuzes’ zouden jij, de school,
de gemeente kunnen maken?

heerst, berooft hem uiteindelijk van zijn menselijkheid. Wetenschap en politiek moeten de hoogste
prioriteit geven aan een verantwoordelijke manier
van omgaan met de Schepping.’
Benedictus spoort in het bijzonder aan om nieuwe
bronnen van energie te zoeken en te ontwikkelen,
die de natuur respecteren en die geen gevaar voor
de mens betekenen. De mens moet de natuur bovendien steeds meer als een woning beschouwen,
die moet worden beschermd. Tegelijk riep hij op
tot een sterkere internationale samenwerking, met
het oog op een betere bescherming van de natuur.
Bron: Kerknet

2.3 Op Goddelijke wijze
Roman: Dimitri Verhulst –
Godverdomse dagen op een godverdomse bol
Alle begin is moeilijk. Kijk maar. ‘t Kruipt uit het water zonder om te zien. ‘t Zou
nog een laatste blik kunnen werpen op de oceanen, heimwee voelen uit eerbied,
maar dat doet ‘t niet. ‘t Heeft er namelijk genoeg van te moeten kruipen over de
zandbodems der wateren, genoeg van de eikelwormen en de pijlwormen en de
chordadieren en de manteldieren en de koplozen waarmee ’t zo veel eeuwen de
zeeën heeft gedeeld. ’t Zegt saluut tegen de kwastvinnigen, de mosselen en de
schollen, vaarwel tegen de knorhanen, de alen en de brasems, ‘t Wil van geen
samenleven meer weten met de zalmen en de karpers. ‘t Doet de groeten aan
de rietvoorn en ‘t wenst ook de baarzen nog het beste, maar ‘t kan niet meer
weerstaan aan de veelbelovendheid van z’n bestaan en verlaat het sop. Wel toe,
‘t schijt nog een laatste keer hevig in de zee, zijn symbolisch geladen manier om
een beslissing te onderstrepen, legt zich te druipen en te drogen waar de parelgierst vlot kiemt en trekt dan de rimboe in om er zich te vormen tot een bekijkelijk
monster met dikke knokkels, talgklieren, een hele eind darmen en een speklaag.
En haar, wreed veel haar van onder tot boven waarin de vlooien en de teken
simpel overleven door hun gastheer jeuk te bezorgen, zodat die moet krabben
tot zijn vel aan vodden hangt en zij kunnen zuipen van zijn bloed.
Hoe laat is het?
Bron: Dimitri VERHULST – ‘Godverdomse dagen op een godverdomse bol’

Verhaal: Pangu - Chinees scheppingsverhaal
In het begin heerste er in het universum slechts duistere chaos. Die duisternis had de vorm van een ei en in
dit ei werd Pangu, het eerste levende wezen, geboren. Pangu sliep, gevoed en beschermd door het ei. Toen
hij na vele jaren wakker werd, was Pangu uitgegroeid tot een reus. Hij rekte zich uit, waardoor het ei uit elkaar
spatte. De lichtere, zuivere delen van het ei stegen op en vormden de hemel; de zwaardere en onzuivere
delen vielen naar beneden, waar ze de aarde vormden. Dat was de oorsprong van de krachten die yin en
yang worden genoemd.
Pangu werd bang dat de hemel en de aarde weer zouden samensmelten. Om dat te voorkomen, stutte hij
de hemel met zijn hoofd en hield hij met zijn voeten de aarde tegen.
De volgende 18 000 jaar groeide Pangu drie meter per dag, zodat de hemel en de aarde steeds verder uit
elkaar werden gedreven. Uiteindelijk leken zowel de hemel als de aarde te blijven steken op een afstand van
50 000 kilometer: Pangu viel uitgeput in slaap om nooit meer wakker te worden. Bij zijn dood werden uit de
verschillende delen van zijn lichaam de natuurverschijnselen gevormd: zijn adem werd de wind en de wolken,
zijn stem veranderde in donder en bliksem, zijn linkeroog werd de zon, zijn rechteroog de maan. De vier windrichtingen en de bergen ontstonden uit zijn ledematen en romp, zijn bloed vormde de rivieren en zijn aderen
de wegen en paden. Zijn vlees werd bomen en aarde, het haar op zijn hoofd werd de sterren aan de hemel
en zijn huid en lichaamsharen veranderden in gras en bloemen. Uit zijn tanden en botten ontstonden metalen
en stenen, zijn zweet werd dauw en de parasieten op zijn lichaam vormden de verschillende mensenrassen.
Zo schiep de reus Pangu het universum.
Bron: M. VLAAR – ‘De Schepping. Verhalen over het begin van de wereld en alle windstreken.’

Welke van deze teksten brengt een ‘waarheidsgetrouw’ (dus wetenschappelijk) verslag uit van de
gebeurtenissen? Verklaar.
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Een mythe is een verhaal dat de huidige wereldordening of elementen wil verklaren door haar of
hun oorsprong toe te schrijven aan de scheppende
activiteit van een bovenmenselijk wezen.
Het gaat hier om een oorspronkelijk, oorzakelijk
handelen dat gesitueerd wordt in een oertijd
die niet alleen een voortijd is, maar die onze wereld
draagt en fundeert.

Breng de onderstreepte elementen uit de definitie in verband met het Chinese scheppingsverhaal.

Bijbel: Genesis 1, 1.26-31
In het begin schiep God de hemel en de aarde. (…) God zei: ‘Laten Wij mensen maken
die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen
van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles
wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als Zijn evenbeeld, als evenbeeld van
God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. Hij zegende hen en
zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je
gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ Ook zei God: ‘Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende
planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in
het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde
rondkruipen, geef Ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. God keek
naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het
werd morgen. De zesde dag.
Koran: Soera Al-Waaqi’ah (56, 57-59.62.74)
Hebben jullie het uit de wolken neer laten
Wij zijn het die jullie geschapen hebben.
komen, of hebben Wij het neer laten
Waarom willen jullie het niet geloven?
dalen?
Hoe zien jullie het zaad dat jullie uitstorAls Wij wilden, hadden Wij het pekelig
ten dan?
gemaakt; waarom betuigen jullie dan
Zijn jullie het die scheppen, of zijn Wij de
geen dank?
Schepper?
Hoe zien jullie het vuur dan dat jullie
Jullie kennen het eerste tot stand komen
ontsteken?
van de dingen niet!
Waarom laten jullie je dan niet vermanen? Hebben jullie de bomen ervoor laten ontstaan of hebben Wij ze laten ontstaan?
Hoe zien jullie het dan als jullie het land
Wij hebben het als een vermaning gebewerken?
Zaaien jullie het in of zijn Wij het die zaaien? maakt en voor de woestijnbewoners als
Als Wij wilden, zouden Wij het vergruizelen. iets om te gebruiken.
Dan zouden jullie verbijsterd staan kijken. Prijs dan de geweldige naam van jouw
Heer!
Hoe zien jullie het water dat jullie drinken?

1
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Formuleer een antwoord op één vraag uit Soera Al-Waaqi’ah.

2

Hebben de fragmenten uit de Bijbel en de Koran eenzelfde visie op God, mens en natuur
of niet? Leg uit.

3

Welke kenmerken uit de definitie van de ‘mythe’ vind je terug in deze fragmenten?
Kenmerk

Genesis 1, 1.26-31

Koran 56, 57-59.62.74

Een kritische lezing van Genesis 1, 1-2, 4 toont aan dat de tekst niet als historische berichtgeving is
bedoeld. Het scheppingsgedicht rapporteert niet hoe het ooit is geweest in een ver verleden; het wil juist
beklemtonen hoe de schepping zou moeten zijn, met name: perfect! De tekst beschrijft geen ver verleden, maar evoceert een - verre? - toekomst waarin alles perfect is. Het gedicht getuigt van een hoopvolle
verwachting van een volmaakte schepping.
Het scheppingsgedicht van Genesis 1, 1-2, 4 spreekt, zoals de meeste mythen, over een ideale toestand, een situatie van rust en harmonie, een wereld zonder geweld en dood. Dit is niet de wereld zonder
bloedvergieten, waarin zelfs leeuwen ‘vegetariër’ zijn. Als dusdanig is het scheppingsgedicht een oproep
aan het adres van de mens om, als beeld van God, te streven naar een wereld van rust en harmonie.
De tekst van Genesis 1, 1-2, 4 wil niet wetenschappelijk betrouwbaar zijn en is het ook niet. Meer nog,
‘wetenschappelijk’ is een anachronisme binnen de Bijbelse vertelkunst. Alle pogingen om de Bijbelse
scheppingsmythe in overeenstemming te willen brengen met de resultaten van het positief-wetenschappelijke onderzoek is uit den boze en moet noodzakelijk eindigen in een hopeloos Bijbels fundamentalisme. De Bijbel is immers in eerste instantie een gelovig getuigenis, dat niet beoogt een wetenschappelijk
verslag te zijn. Wetenschap en Bijbel spreken elk hun eigen taal.
Op die manier kunnen we het Bijbelse scheppingsgedicht dan ook zonder meer een ‘mythe’ noemen.
Echter, met de term mythe wordt geen vervalsing, fictie of illusie bedoeld. Het is enkel een poging om
door middel van een literaire tekst het transcendente te verwoorden; in het geval van het Bijbelse scheppingsverhaal: dat God aan het begin van alles staat.
Bron: Hans AUSLOOS – ‘Scheppingsverhalen in het Oude Testament’ in: ‘In den beginne … De ‘schepping’ in beeld, woord en klank, passim’
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3 Te mooi om waar te zijn
3.1 een schilderij

Bekijk het bovenstaande schilderij. Wat roept het in je op? Waar gaat
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het volgens jou over?

3.2 Opstanding
[1] Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf.
Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. [2] Ze liep snel terug naar Simon Petrus
en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we
weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ [3] Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het
graf. [4] Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. [5] Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen.
[6] Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, [7] en hij zag
dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. [8] Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag
het en geloofde. [9] Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan.
[10] De leerlingen gingen terug naar huis.
[11] Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich
naar het graf, [12] en daar zag ze twee engelen in witte kleren
zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de
plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. [13] ‘Waarom huil
je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald
en ik weet niet waar ze Hem naartoe gebracht hebben.’ [14] Na
deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist
niet dat het Jezus was. [15] ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie
zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u Hem
hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd,
dan kan ik Hem meenemen.’ [16] Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’
Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.)
[17] ‘Houd Me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen
naar de Vader. Ga naar Mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar Mijn Vader, die ook
jullie Vader is, naar Mijn God, die ook jullie God is.’ [18] Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei
tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.
Johannes 20, 1-18

1

Duid de kern van het verhaal ‘Opstanding’ aan met een markeerstift.

2

Waarom wordt dit verhaal verteld? Wat treft je in dit verhaal?

3

Breng het verhaal in verband met het schilderij van Eugène Burnand dat afgedrukt staat
op de vorige pagina.

3.3 hij leeft!
Hij leeft! Dit is de meest oorspronkelijke en ook de kortst mogelijke belijdenis van het christelijk geloof.
Het christendom staat of valt inderdaad met de werkelijkheid van de verrijzenis van Jezus. Maar hoe
moeten wij die verrijzenis begrijpen?
Om het verrijzenisgeloof verstaanbaar en aanvaardbaar te maken, proberen sommigen die vraag te beantwoorden in de zin dat Jezus verder leeft in het geloof van Zijn leerlingen. Zo’n interpretatie geeft natuurlijk
te denken. Er spreekt trouwens ook waarheid uit. Want het is inderdaad waar dat de Heer verder leeft in
het geloof en in de gemeenschap van Zijn leerlingen, in Zijn Kerk. Toch is het evenzeer waar dat het niet
ons geloof is dat Hem ten leven wekt. Het verrijzenisgeloof zegt allereerst iets over Jezus zélf, namelijk dat
Hij, die dood was, ten leven is gewekt. Alleen dan is de boodschap dat Jezus is verrezen echt ‘evangelie’,
goed en verblijdend nieuws.
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Het gaat hier ook niet allereerst om een algemeen hiernamaalsgeloof. Dat er leven is na de dood is een
religieuze oerovertuiging van de mensheid en dateert dus al van lang voor de komst van Christus. Maar
het goede nieuws van het Nieuwe Testament is niet dat een dode weer leeft of dat er leven is na de dood,
maar allereerst dat déze Jezus, déze Gekruisigde leeft. Wanneer men het nieuwtestamentische verrijzenisgeloof herleidt tot hiernamaalsgeloof verliest het alle scherpte en eigenheid. Het eigene blijft immers hierin
liggen dat verkondigd wordt dat deze Gekruisigde, verworpen om Zijn solidariteit met allen die verloren
waren, ten leven is gewekt, opgestaan is uit de dood. Daarom is Zijn verrijzenis goed nieuws voor allen die
verloren waren, uiteindelijk voor élke mens. Men mag dus nooit het verrijzenisgeloof losmaken van Jezus’
leven omdat Hij juist omwille van Zijn optreden is vermoord.
Hoe is dit verrijzenisgeloof nu ontstaan? Hoe hebben de leerlingen geweten dat Hij verrezen was, niet
meer dood maar levend? Hebben de leerlingen de dode Jezus zien verrijzen? Dat zou inderdaad een verklaring kunnen zijn voor het ontstaan van het verrijzenisgeloof. Dié verklaring is echter uitgesloten. Noch de
leerlingen noch de vrouwen hebben iets zien gebeuren. Nergens beschrijft het Nieuwe Testament, ook niet
in de verhalen over het lege graf, het gebeuren zelf van de verrijzenis. Dat is niet toevallig. Over het verrijzenisgebeuren zelf valt geen verslag te geven. Niet alleen omdat er toevallig geen ooggetuigen geweest zijn,
maar omdat het verrijzenisgebeuren als zodanig niet te constateren valt. Het is geen historisch gebeuren.
Het verrijzenisgebeuren zelf situeert zich niet meer binnen de tijd, maar aan de andere zijde van de tijd.
Waar haalden ze dan die zekerheid? Niet uit zichzelf. Het getuigenis van het Nieuwe Testament is op dit
punt duidelijk: na de dood van Jezus is er iets nieuws gebeurd. De leerlingen hebben zich bekeerd. Echter
niet op eigen initiatief. Ze hebben Hem namelijk ‘gezien’, of beter, Hij heeft zich làten zien, zich ‘geopenbaard’, in heerlijkheid. Op de vraag naar de oorsprong van het verrijzenisgeloof antwoordt het Nieuwe
Testament: niet door het zien van het verrijzenisgebeuren zelf, ook niet door het zelf te hebben bedacht,
maar door de daadwerkelijke ervaring van Zijn vernieuwde, werkdadige aanwezigheid. Dat wordt uitgedrukt
in de verschijningsverhalen.
Bron: Mgr. Jozef DE KESEL – ‘Acta Med. Cath.’
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Hoe interpreteert Jozef De Kesel het verrijzenisgebeuren?
Verrijzenis is niet …

Verrijzenis is wel …
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Waarom hebben wij het in onze tijd zo moeilijk om in de verrijzenis te geloven?

