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Exameninfo 

 

Basisstof: inhoud vd hoorcolleges en daarbij horende cursusnota's. 

 

Twee delen; beide delen staan op 10 punten 

• Deel I = aantal vrij korte kennisvragen  raak antwoord van belang 

• Deel II = reflectievraag ivm bepaald thema uit cursus  persoonlijke visie met verwijzing naar 

en gebruik makende van elementen uit cursus  

o min 1 bldz, max 1.5 bldz  

o keuze tussen 2 stellingen  

▪ voorbeelden: zie discussieforum op Toledo  verplicht minstens 1x deelnemen doorheen 

semester 

o MOOIE EN VOLLEDIGE ZINNEN! (geen telegramstijl) 

o evaluatie: zowel kennis vd leerstof als mogelijkheid tot persoonlijke levensbeschouwelijke 

reflectie nagegaan 

▪ dus zeker geen geloofstest 

 

  



Ine Bollen     Religie | 2017 - 2018
  

 

2 | P a g i n a  
 

Inleiding 

 

Zingeving 

• mens = zinzoekend wezen  

o op zoek naar antwoord op meest existentiële vragen 

o bij jonge mensen: eerder implicitiet 

▪ denken er minder actief over na 

▪ maar wel impliciet met zingeving bezig 

• diepere zinvragen: vnl bij grenservaringen (dan wel expliciet ermee bezig)  

o vb. lijden en dood 

o vraag naar ultieme zin: is het leven zinvol of niet? 

 

Levensbeschouwingen = samenhangende antwoorden op levens- en zinvragen 

• eigenlijk eerder antwoordpogingen dan antwoord op zich 

o ook deze antwoord(poging)en kunnen impliciet zijn 

• veel verschillende soorten levensbeschouwingen/levensvisies 

o areligieus/ongelovig: niet verbonden met religie, maar ook niet expliciet tegen religie 

o atheïsme: mensen die actief niet geloven in God en zelfs tegen religie zijn 

o gelovig/religieus: zin vh leven is verbonden met iets transcendent (‘iets hoger dan ons’) 

▪ DUS religies: zien als bepaalde levensbeschouwingen waarin diepste menselijke zin-

vragen antwoord krijgen 

 

Religie  wat roept dit op in onze samenleving? 

• achterdocht 

o boek ‘Nieuwe tijden, nieuwe mensen’ = gebaseerd op Europees onderzoek 

▪ waardenschaal 

 2010: religie < 50% gescoord op waardenschaal  

 hoogste waarden w gegeven aan familie, vrienden, … 

▪ religies in 2010 in Be  

 helft van mensen katholiek 

 42% vd mensen verbindt waarden-zin niet met religie 

➢ waarvan 9% echt atheïst 

➢ dit is soort ‘ontkerkelijking’ 

▪ alle institutionele religies doen het NIET goed 

 reden: we willen onszelf kunnen zijn en instituten laten dat niet goed toe 

 daarentegen: wel interesse in spiritualiteit die niet geïnstitutionaliseerd is 

➢ MAAR geen enkele levensvisie kan blijven bestaan zonder zekere structuur / 

instituut errond 

 2010: Katholieke kerk = minst geapprecieerde instituut in België (doet het zelfs 

slechter dan politieke instellingen!) 

o andere objectie tegen religie: “religies leiden steeds tot geweld en radicalisme” 

▪ risico fundamentalisme is er in ALLE levensvisies 

 ook buiten religieuze visies vb. Stalinisme, Marxisme, … 

▪ MAAR geweld is NIET kern vd religie 

 geweld komt door verkeerde interpretaties vd religie  is eigenlijk misbruik vd 

religie! 

 ‘niet doden’ = iets wat je in alle religies terugvindt! 

o “religie is niet wetenschappelijk” 

▪ maar wetenschap is niet enige belangrijke ih leven! 

▪ Wittgenstein = Duits filosoof 

 bekende uitspraak: “Waarover men niet kan spreken, moet men zwijgen” 

➢ enige waarheid = subjectief geverifieerde waarheid 

 maar in 2e fase van zijn leven: tot ontdekking gekomen dat er vss soorten taalspelen 

zijn die iets onthullen over mens 
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➢ dus gaf toe dat vb. poëzie, literatuur, … ook waarheid in zich hebben 

➢ Gr.: ALETEIA = waarheid / onthulling / openbaring 

▪ DUS: verschillende benaderingen op waarheid mogelijk  wetenschap is niet enige 

waarheid, ook aleteia mogelijk in andere zaken 

o cynische benadering / ironie tov religie 

▪ Nietzsche  

 overtuigd atheïst 

 passage van “God is dood”   

➢ gaat over man die rondwandelt met lamp en op zoek is naar God, wordt bespot 

door allemal omstaanders maar uiteindelijk zijn diegenen die hem bespoten de 

dwazen 

➢ clue vh verhaal: zelfs als je atheïst bent, hoef je nog niet met religies te spotten 

▪ tegenwoordig: je wordt neerwarig bekeken als je zegt dat je religieus bent 

 itt vroeger: dan hoorde je er niet bij als je niet religieus was 

 belangrijkste: durf voor jezelf nadenken welke levensvisie je nastreeft 

• Westelijke cultuur: stijgende tolerantie voor verschillende levensvisies 

o RISICO: tolerantie ≠ onverschilligheid! 

▪ onverschilligheid: ‘het raakt je niet, je komt er niet voor op’ 

▪ tegenwoordig voelen mensen niet meer aan dat anderen belang hechten aan 

levensvisies  geen begrip ervoor dat levensvisie belachelijk maken hen erg kan raken!! 

• stijgende interesse in spiritualiteit in brede zin vh woord 

 

Nood aan zingeving  lijkt in onze samenleving heel acuut 

• klassieke zingevingskaders hebben invloed in onze samenleving verloren 

o vroeger: antwoord op zinvragen duidelijk aangereikt door samenleving die daarover klare 

ideeën had 

▪ West-Europa: vnl antwoord van christelijke levensbeschouwing 

o postmoderne samenleving 

▪ postmoderniteit is eigenlijk soort radicalisering vd moderne tijd 

 moderne tijd = meer kritisch denken, meer autonomie, … 

 postmoderne samenleving 

➢ autonomie  volledige individualisering w norm 

➢ pluraliteit! (cfr. onder) 

➢ droom van beheersbaarheid en vooruitgangsideaal verbrokkelen!  we geloven 

minder in ‘–ismen’ 

➢ meer plaats voor emoties, niet puur voor kritiek 

▪ ieder individu geconfronteerd met veelheid overtuigingen en levensvisies  zelf kiezen 

 = “levensbeschouwelijke pluraliteit”  moeilijk: aanbod zeer groot en versplinterd 

 ‘zingevingsmarkt’: allerhande en uiteenlopende stromingen 

➢ religieus: christelijk geloofsverhaal, andere wereldgodssdiensten en vss nieuwe 

vormen religiositeit 

➢ à la carte eigen levensbeschouwlijk/religieus menu samenstellen + vss 

ingrediënten pikken uit vss levensvisies 

 ook binnen bepaalde tradities: pluraliteit ++  nieuwe combo’s mogelijk 

• dus: GEEN DUIDELIJKE GRENZEN MEER: ‘alles moet kunnen’ = “ontgrenzing” 

o itt vroeger: Christendom = één samenhangende houvast voor maatschappij 

o maakt veelkleurige verscheidenheid mogelijk maar kan ook leiden tot chaos en verlies van 

houvast  soms verlammend 

▪ vaak uitstel of afstel levensbeschouwlijke keuze  antwoord op zin-vragen blijft uit: 

blijft open vraag 

▪ veel mensen weten het niet meer / geen tijd om ermee bezig te zijn owv veelheid van 

alles  uiteindelijk toch terug op grenzen stoten en diepere zin- en levensvragen stellen 

• postmoderne samenleving heeft het moeilijk met grenzen  ook moeilijk met lijden en dood 

o lijden = ingrijpende ervaring van begrenzing 

▪ kan mensen ommuren, inkerkeren 
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▪ “Douleur-muraille” 

o dood = laatste grens, voor iedereen onontwijkbaar 

o moeilijke grenzen maar zijn er + zijn niet te ontlopen  roepen nog diepere zinvragen op 

 

Opzet van de cursus 

• dieper ingaan op aantal existentiële maatschappelijke, vnl levensbeschouwlijke/religieuze 

kesties ivm lijden en dood 

• christelijk perspectief op lijden en dood 

o hoe gaat christelijke geloofstraditie om met deze grote levensvragen en hoe proberen 

hedendaagse theologen christelijk “zinaanbod” inhoudelijk te verhelderen? 

o grote achterdocht/argwaan tov christelijke geloofstraditie vs naïeve positieve openheid voor 

andere overtuigingen/religies 

▪ chirstelijke geloofstraditie heeft eigen cultuur sterk mee bepaald vb. gezondheidszorg, 

mensenrechten, … zijn hier allemaal uit ontstaan! 
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Lijdende mensen 

 

Lijdensvraag = altijd geweest maar nooit afdoende oplissing/antwoord 

• lijden is ‘mysterie’, geen oplosbaar of objectief probleem 

o opm: G. Marcel (Frans filosoof)  onderscheid tss 

▪ probleem = iets wat voor je ligt en wat je objectief kan proberen oplossen 

▪ mysterie = iets wat je omgeeft, je bent erin betrokken maar hebt geen inzicht in wat 

zich afspeelt 

 is totale menselijke ervaring 

 hierbij zoek je naar verheldering (geen oplossing/verklaring) 

 dé 2 grote menselijke mysteries 

➢ lijden 

➢ verliefdheid 

• over lijden en bijhorende zinvragen nadenken  zoeken naar verheldering en zin 

 

Pijn en lijden 

• ‘lijden’ = globalere term dan ‘pijn’ 

o pijn  men denkt aan fysieke pijn 

▪ vb. “Als hij maar geen pijn heeft, dat is het voornaamste” 

▪ igv veel pijn: vaak ook emotionele, familiale of spirituele pijn  dicht in buurt van lijden 

o stelling: “mensen hebben geen pijn maar lijden pijn” 

▪ omdat er ook andere vormen lijden in zitten 

▪ vb. pt met botkanker die ondanks adequate analgesie zegt pijn te hebben  uiteindelijk 

teleurgesteld met hoe hij leven heeft geleefd, weinig bereikt, vader ook zien afzien, … 

▪ vb. terminale pt met pijn  omdat ze kleinkinderen niet zal zien opgroeien (relationeel 

lijden) 

• hoe klinken deze termen voor mens? 

o ‘lijden’  ongrijpbaar, mysterie dat we ondergaan en waarin we lijken onder te gaan 

o ‘pijn’  probleem dat opgelost kan worden, ‘gecontroleerd’ en gestild met pijnstillers (“pijn 

lijden hoeft niet meer in onze tijd”) 

▪ inderdaad 

 meer inzicht gekregen in werking pijnstillers (vnl narcotica) 

 beschikken over technieken die enorme verbetering betekenen bij moeilijke 

pijnproblemen 

▪ MAAR juiste medicijn en juiste techniek betekenen niet altijd einde vd pijn 

 want pijn kan meer betekenen dan onaangename sensatie door prikkeling 

pijnreceptoren, pijngeleidingsbanen en pijncentra in hersenen 

• wat betekent “Ik heb pijn”?  pijn en lijden zijn precies dat wat pijnlijder zelf zegt dat het is  

o kan vanalles zijn vb. botuitzaaiingen, herinnering aan vreselijk lijden familielid, sociale 

problematiek (pijndrempel laag omdat rekeningen niet betaald zijn), religieuze vraag, … 

• lijden of pijn hebben  heel erg verbonden met mens-zijn 

o redenen waarom mensen meer lijden dan dieren 

▪ onze grotere graad van BWZ (inclusief zelfbewustzijn) 

▪ diepere waarden zoals liefdevolle verbondenheid (relationele weegt door in lijden!) 

▪ zin-vragen die we stellen 

o in die zin getuigt lijden ook vd waardigheid vd mens 

▪ maar dus grootheid vd mens maakt mens net zo kwetsbaar! 

o ook verband tss mens als verlangend wezen en lijden 

▪ doordat we naar iets kunnen toeleven: igv verlangen niet ingewilligd, kunnen we 

hierdoor ook lijden 

▪ boeddhisme: ‘we lijden omdat we te veel verlangen’ 

 

  



Ine Bollen     Religie | 2017 - 2018
  

 

6 | P a g i n a  
 

Lijden heeft veel namen 

 

Spreken over lijden van mensen  met veel huiver en schroom 

• zouden we niet beter zwijgen? weten we wel wat er omgaat in mens die echt pijn heeft en 

zwaar leed moet erduren? 

• elk leed = persoonlijk, onuitsprekelijk! 

o iederen voelt eigen pijn 

o lijden heeft zoveel namen als er mensen zijn 

 onderscheid maken tss verschillende soorten lijden = moeilijk 

 

Onderscheid enkele vormen van lijden 

• pleger en/of slachtoffer van kwaad 

o moreel lijden = mens als pleger van kwaad 

▪ lijden waar mens zelf hand in heeft: mensen kunnen anderen en zichzelf leed aandoen 

o lijden dat voortspruit uit eindigheid 

▪ komt voort uit beperktheid van ons bestaan: overvalt ons onverwacht en licht buiten 

onze macht 

▪ “genetisch bepaalde erfkwaad” (M. Desmet) 

▪ vb. kanker krijgen, natuurrampen, … 

o ook menselijk leed die mengvorm is van menselijke onwil + onmacht (vb. verslaving) 

• fysiek, psychisch, sociaal, moreel en spiritueel lijden 

o fysiek lijden = meest opvallende 

o psychisch leed 

▪ vb. afscheid nemen: “niet snijden maar afgesneden zijn doet pijn” 

▪ vb. depressie: mensen die verdrinken in ‘veelheid’ in samenleving 

o sociale lijden 

▪ echt arme mensen: vnl ook relationeel arm  

 echte armoede = tekort aan steunende relaties! 

 bijbel: ‘anawin’ (Hebreeuws)  mensen die gebukt door leven gaan 

➢ staan alleen ih leven 

➢ vnl 2 groepen mensen 

✓ weduwen 

✓ wezen 

▪ maatschappelijke invalshoek 

 gebrek aan achting 

 niet bereiken van sociale identiteit 

 concurrentie 

 vernedering 

 discriminatie 

 … 

▪ bij lijdenservaring: sociale aspect is belangwekkende factor (Dorothee Sölle) 

o morele of ethische lijden 

▪ is lijden dat vooral bestaat waar breuken tss mensen ontstaan 

▪ vb. jong koppel dat tot besef komt dat ze zich niet meer met elkaar verstaan 

▪ vb. schuldvragen/schuldbesef  mensen worstelen hier erg mee 

o spirituele of existentiële lijden: afkalving van zin van binnenuit 

▪ is lijden dat aan grond van bestaan zelf kleeft! 

▪ diepste angst vandaag: angst voor leegte en zinloosheid (‘onbestemd lot’) 

 itt Middeleeuwen: toen eerder angst om in oordeel verworpen te worden 

 deze soorten lijden zijn te onderscheiden maar niet zomaar te scheiden: bijna elk fysiek lijden 

roept ook psychisch, sociaal, ethisch en spiritueel lijden op 
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Verwerking van zwaar lijden: E. Kübler-Ross over stervensgebeuren 

(hele stuk is aangepaste versie van K. Depoortere) 

 

Inleiding 

• veel auteurs hebben proces van verwerking van lijden en naderend sterven op 

(diepte)psychologische manier onderzocht 

• vanaf 1965: Elizabeth Kübler-Ross  baanbrekend werk over stervensgebeuren 

o even belangrijk werk 

▪ B.G. Glaser & A.L. Strauss 

▪ E. Lau 

o dé referentie voor verwerking van terminale lijden  

▪ stelt 5 fasen voor in stervensproces 

 ontkenning 

 ergernis en woede 

 marchanderen 

 depressief reageren 

 aanvaarden 

▪ maakt zelf reserves tegen te strakke schematisering 

 fasering komt niet bij iedereen voor 

 fasering is niet altijd continu 

 na aanvankelijke verwerking kan men hele proces van begin terug moeten beginnen 

• Manu Keirse en Jan Peers: ook kanttekeningen bij te rechtlijnig evolutief schema dat gericht 

is op hét einddoel: aanvaarding 

o ipv lijnschmea: golvende ellips rond centrum (de aanvaarding) 

o hun verhaal = over diabeticus  maar kan toegepast worden op (ander) zwaar lijden en 

naderend sterven 

▪ geen rechtlijnig proces naar einddoel maar weg die nooit eindigt: cirkelen op een weg 

die zich situeert rond middelpunt dat nooit helemaal bereikt w 

 op een bepaald moment meer nabij dan op andere 

 vb. student met diabetes die na gesprek precies in ‘aanvaarding’ zit maar na avondje 

uitgaan terugvalt in woede (omdat hij ziet dat hij anders moet leven dan vrienden) 

▪ op weg: allerlei gemoedstoestanden die elkaar afwisselen  vaak in andere volgorde of 

soms totaal onverwacht 

▪ acceptatie = géén punt dat je ooit bereikt 

 want dat zou stilstand betekenen maar menselijk leven is voortdurend groei 

 acceptatie = creatief zoeken hoe je op elk moment zal afrekenen met problemen en 

complicaties die zich stellen 

 

1. Als zieke de waarheid ontkent 

• zieke hanteert ontkenning van zijn toestand telkens als hij werkelijkheid niet goed aankan 

o ontkennen = even rustiger aandoen  daarna verder verwerken 

▪ dus ontkennen is niet louter negatief 

▪ pt beseft zich het wel maar kan het even niet aan  even rust! 

o ontkennen = conflict tss verslagenheid en levensmoed 

• ontkenning kan veel vormen aannemen 

o verbaal 

o vitaal vb. veranderen van arts of geneeswijze 

o gebrek aan eetlust louter aan medicatie wijten (dus niet aan ziekte) 

o … 

• vaak gebeurt ontkenning in interactie met omstaanders: met hen of tegen hen in 

• voor begeleiding 

o geen tegenargumenten geven om zieke te laten inzien dat situatie slechter is dan hij denkt 

▪ want met ontkenning laat zieke weten dat hij/zij niet wil of kan praten over toestand 

o evenzeer ontkenning niet bevestigen  

▪ want verhindert zieke om na ‘rustpauze’ verder te verwerken 
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o ptn in ontkenning doen vaak alsof er geen vuiltje ad lucht is  dit is ook roep om nabijheid! 

o invoelende vraag helpt soms beetje naar realiteit toe 

▪ vb. “hoe gaat het met je vandaag?”, “heb je nog veel pijn?” 

▪ vraag biedt relatie  daarin kan zieke de angst bij naam noemen 

 

2. Gevoelens van agressie, protest en woede 

• werkelijkheid dringt zich op ad ontkennende pt  gevoelens van ergernis, opstandigheid, 

afgunst en wrok richten zich op alles en iedereen 

o iedereen: medeptn, VPK, artsen, pastor, familie, God 

• agressie is niet louter negatief 

o is heen en weer geslingerd zijn tss ontgoocheling en waardering 

o in protest: zieken op zoek naar  

▪ waarden die zo echt zijn dat ze deze storm weerstaan 

▪ personen die ondanks alles trouw blijven 

 daarom richt men agressie vaak op diegenen die hen meest dierbaar zijn: lijkt soort 

‘toetsen op betrouwbaarheid’ 

• voor familie en begeleiding: zware periode (‘moeten storm doorstaan’) 

o zieke: afstoten en vastklampen  ondoorzichtig gedrag voor velen 

o begeleiders  

▪ neigen soms naar contra-agressie: zelfverdediging of autoritair tot orde roepen  

daarna trachten ze pt te kalmeren met vriendelijkheid 

 moeten best pt bevestigen MAAR niet in agessie!: pt is zijn agressie niet en dat weet 

hij: weet meestal dat hij onredelijk is maar is hem allemaal te veel 

 als begeleider zich laat vangen door agressie vd zieke: zieke krijgt gelijk dat er 

niemand meer van hem houdt + heeft geen gesprekspartner meer over ‘na storm’ 

▪ dus best tijd van betijen (met rust laten) geven 

 NIET door pt links te laten liggen 

 maar door trouw te blijven staan zonder zich te laten vangen door agressie vd zieke 

 zodat pt niet idee krijgt dat hij alleen staat 

 

3. Als zieke marchandeert 

• onderhandelen = logisch volgend stadium (niet steeds psychologisch) 

o als verdedigingsmechanismen te pletter lopen: zieken gaan (soms) loven en bieden  

proberen voor beide partijen tot aanvaardbaar compromis te komen 

• plannen maken, beloften doen, zichzelf onmisbaar maken naar toekomst toe 

• familie/begeleiding doet ook mee 

o willen ook alles proberen 

o want legt zich ook niet neer bij onherroepelijkheid 

 

4. Gevoelens van verdriet: treuren en depressie 

• depressiviteit is niet enkel “laatste” fase voor aanvaarding  ligt permanent op loer tijdens 

lijdensgebeuren: telkens fatale afloop zich opdringt 

• men wordt depressief als men werkelijkheid niet ontvlucht, ontkent of verdringt maar ze even 

binnenlaat: zieke voelt zich verlaten door mens en God 

o tegelijkertijd bestendigt zieke verlatenheid door contacten af te wijzen 

• begeleiden: door houding tonen dat verdriet toegelaten is 

o zieke mag niet denken dat zij omgeving moet sparen  indien hij dit niet denkt: verdriet 

kan ter sprake komen 

o ook niet gaan vergelijken met mensen die nog ergere situatie doormaken!!! 

o zieke laten uitspreken! 

▪ vb. bij uitdrukken van spijt om gemiste kansen in leven  niet zeggen “je hebt het goed 

bedoeld” want zieke weet zelf beter 

▪ als zieke merkt dat hij mag vertellen en na verhaal nog aanvaard wordt: zal zelf wel 

verzachtende omstandigheden missen 
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5. Gevoelens van aanvaarding 

• aanvaarding ≠ berusting 

o berusting is te passief 

o aanvaarding is actief: vormt biologisch sterven om tot menselijk sterven 

• het uit handen geven van leven krijgt overhand op uit handen genomen w ervan 

o “strijd is gestreden”  zieke wil verder gaan met beperking 

o zieke is zich bewust van sterven en wenst afscheid te nemen: wordt dankbaar om iedere 

attentie 

• aanvaarding komt soms op en verdwijnt dan weer 

o soms bereikt stadium met nog enkel lichte ups en downs 

o zelden quasi volledige aanvaarding  ziekenbezoek bij dergelijke pt is ‘een genade’: jij 

troost zieke niet maar hij troost jou 

▪ begeleiding ontvangt vaak meer dan hij terug moet geven 

• begeleiding = samenspraak 
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Is er ruimte voor lijden in onze samenleving? 

 

Inleiding 

• wat met lijden van mensen dat er nog steeds blijft? 

o is er voldoende ruimte en plaats voor ijden en verwerking ervan? 

▪ Brantschen: “Onze westerse samenleving lijdt aan de ziekte niet te kunnen lijden” 

 we willen onszelf ontplooien en kunnen moeilijk omgaan met grenservaringen, zoals 

lijden en dood 

➢ maar lijden en dood horen bij mens-zijn 

➢ we hebben geen tijd om ziek te zijn of kwetsbaar of om te rouwen 

➢ we hebben geen tijd en geen ruimte om stil te staan bij diepere, 'nutteloze' 

zinvragen van onszelf en vd lijdende mens 

   lijden past niet in onze eenzijdige prestatiecultuur 

▪ is er tendens van mensen te merken waarbij mensen zich vnl willen afschermen tegen 

lijden of er zelfs voor op de vlucht zijn? 

o D. Sölle:  

▪ “Men moet zich afvragen wat er van maatschappij zal terechtkomen, waarin bepaalde 

vormen van lijden moeiteloos w vermeden, waarin rouwtijden knap kort zijn, waarin 

gehandicapten snel uit huis zijn” 

▪ “Dergelijke blindheid is mogelijk in maatschappij waarin het vanzelfsprekend is dat men 

niet lijdt” 

 

Kritische reflecties over gezondheid en ziekte in onze samenleving 

 

Gezondheid = één vd absolute topwaarden in onze maatschappij 

• zelfs tendens die fysieke gezondheid en ultiem heil gelijkstelt 

o niet helemaal nieuw 

▪ er waren artsen in tijd Plato en Aristoteles (antieke Griekse tijd) die gezondheid 

beschouwden als hoogste goed  hele dieet- en trainingsprogramma’s 

▪ antwoord Plato en Aristoteles: gezondheid en geneeskunde hebben te maken met 

belangrijk maar toch wel relatief doel vd mens 

 “hoogste goed vd mens ligt elders” 

 vb. religie, cultuur, … zijn ook belangrijk 

• belang van gezondheid in onze samenleving = heel groot 

o gezondheidszorg is heel sterk uitgebouwd 

o reclame  speelt goed in op nieuwe gezondheidsrages 

▪ altijd gezonde, jonge, mooie, vitale mensen 

o trend die GZH quasi-religieuze allures toekent: artsen w beschouwd (oa omdat cultuur dat 

wil) als ‘priester vd nieuwe magie’ die ons moeten behoeden voor lijden en dood 

▪ ‘medicalisering v/h leven’ (I. Zola): medische gebeuren staat centraal in samenleving 

▪ arbeid, seksualiteit, relaties, …  allen impact van medische wereld 

• ziekte en lijden = vijanden vd mens 

o staan haaks op prestatiegerichte zelfontplooiingsideaal: herinneren mens aan sterfelijkheid 

en begrenzen  daarmee kunnen mensen blijkbaar moeilijk omgaan in onze samenleving 

▪ stelling: “is het leven van zieke mensen, niet-mooie mensen, … dan waardeloos?” 

o daarom kunnen we ons afvragen of dergelijke visie op gezondheid nog wel ‘gezond’ is 

▪ idd: gezondheid = heel kostbare waarde! 

▪ maar bedenkingen mogelijk tov verabsolutering deze waarde 

 igv verabsoluteren gezondheid: je negeert feit dat we eindig en sterfelijk zijn! 

 maakt lijden ons niet net menselijk? 

o DUS we moeten idd lijden bestrijden maar op bepaald moment er ons bij neerleggen dat 

we niet alle lijden kunnen oplossen 

 

  



Ine Bollen     Religie | 2017 - 2018
  

 

11 | P a g i n a  
 

Lijden en menswaardigheid: elementen van scheiding in onze cultuur 

 

M. Desmet: boek ‘Is lijden mensonwaardig’     aantal kenmerken van onze huidige cultuur die het 

moeilijk maken om lijden en menswaardigheid te verbinden 

 

1. Economisering en leven in ‘hol-land’ 

 

Economisering 

• geld = waar het in media meestal om te doen is 

o alles draait om economie in onze maatschapij: is (af)god waarvoor veel geofferd wordt en 

mediagebeuren is haar profeet 

o geld = altijd belangrijk geweest maar geldt nu nog meer 

• dus soort “economisering vd maatschappij” 

o wat roept woord economisering op? 

▪ rationalisering 

▪ liberalisering 

▪ schaalvergroting 

o ook in toenemende mate in 2 traditionele en fundamentele non-profitsectoren 

▪ onderwijs: economische motieven zijn belangrijker dan  

 pedagogische overwegingen (kwaliteit onderwijs) 

 sociale overwegingen (identiteit van school) 

▪ gezondheidszorg 

• economisering vd gezondheidszorg 

o ziekenhuis = medisch bedrijf waarvan economische gezondheid lijkt te concurreren met 

welzijn vd pt   ‘managementsdenken’ 

o ‘nieuwe’ centrale parameters in ziekenhuisactiviteit  

▪ productie: aantal prestaties en ptn 

▪ snelheid van uitvoering: korte ligduur 

▪ rendement vd apparatuur 

o gevolg 

▪ ziekenhuis  vnl medisch-technologische interventies en intensieve zorgen voor acute 

problemen 

▪ gewone, tijdrovende en langdurige zorg probeert men door te schuiven naar mantel- en 

thuiszorg, verzorgings- en bejaardentehuizen 

▪ maar toch: meerderheid ptn sterft nog steeds in ZH  deze lijdenden en stervenden: 

meer behoefte aan zorg dan technische interventie! 

 en die zorg is onvoldoende: er is minder tijd die je kan maken voor lijdenden 

 investeren in zorgveleners zou noodzakelijk zijn!! 

➢ maar investeren in technologie en infrastructuur is economische must 

➢ terwijl investeren in zorgverleners minder evident is 

o over geneeskunde en zorg w gesproken in termen van efficiëntie en management 

▪ medische en VPK diensthoofden w managers die budgetten moeten beheren 

▪ verschijning van steeds uitgebreider middenkader (is symptomatisch voor 

economisering van ziekenhuis) 

▪ ondertussen: eigenlijke verzorgers (vnl VPK’en) geraken in verdrukking 

 voelen zich economich en sociaal ondergewaardeerd voor werk waarin zij als 

‘lopendebandarbeiders’ steeds meer onder tijdsdruk komen te staan 

▪ gevolg: nutsdenken 

 onvoldoende aandacht voor waardigheid  is ‘te soft’ 

 gekwalificeerd, duur personeel: tijd verliezen bij iemand die lijdt, toch zal sterven en 

veel kost aan maatschappij  wordt gezien als ‘storend’ en ‘inefficiënt’ 

➢ besef dat vnl laatste maanden van pt veel kosten aan maatschappij op terein van 

gezondheidszorg  mogelijk verdere verhoging vd druk om lijden zo kort mogelijk 

te houden 

o nutsdenken voert tot zinsverduistering: zinvraag w gereduceerd tot nutsvraag 
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▪ lijdenden passen niet goed in economische logica van efficiëntie, snelheid, productie, 

technische interventie en management 

 

Leven in hol-land: hors-heure! 

• 1 vd frequentste vragen aan arts palliatieve zorgen: “hoeveel tijd denkt u dat hij nog leeft?” 

o ons leven kan nauwelijks bepaald worden door wat zich hier en nu aanbiedt: leven w vooral 

bepaald door wat agenda gebiedt! 

▪ ‘agenda’ = wat moet worden gedaan (letterlijk) 

▪ lijden is onderbreking vd tijd (die we niet hebben): “ik heb geen tijd om ziek te worden” 

o hele maatschappij lijkt overhoop te liggen met tijd 

▪ geen onderbreking meer van tijd: onderscheid tss dag-nacht vervaagt 

▪ alles draait 24u door 

 vb. je kan altijd tanken, altijd geld uit muur halen, e-mail controleren, … 

 dankzij GSM ben je altijd bereikbaar (maar ook continu blootgesteld aan GSM-

kwellingen) 

• in geen tijd reizen we van ene kant vd wereld naar andere maar toch komen we overal te laat 

en moeten we weer vroeger door naar andere vergadering 

o zo geraken we uitgehold!!  dubbel 

▪ moe van hollen  

▪ hol vanbinnen: leeggelopen 

o meer kwanti-tijd dan kwali-tijd 

▪ we leven niet meer in hier en nu (in eigen tijd) maar hollen altijd tijd achterna 

▪ er bestaat soort hors-heure: eigentijdse versie van horreur (afschuw) 

 helse levensritme zegt iets over  

➢ wat hel is 

➢ onze behoefte aan betere verhouding tot tijd: bonne-heure 

 er is behoefte aan bewuste en zelfgekozen onderbreking vd hors-heure want 

maatschappij biedt zelf geen onderbreking/sabbat meer aan 

➢ maar willen en kunnen we ons zelf sabbattijd(en) gunnen? 

• in palliatieve zorgen: tijd nemen, eigen ritme vh leven en sterven vd zieke volgen 

o hoe moeten we stilvallen en tijd verliezen in maatschappij waarin hels ritme en tijdswinst 

zo belangrijk zijn? 

o igv lijden en dood: we mogen ritme even onderbreken 

▪ maar slechts tijdelijk  vaak niet lang genoeg om hierin waardigheid te ontdekken 

 

2. Visualisering en ont-luistering 

• ander centraal thema vd maatschappij: wil meer zien dan dat ze wil luisteren 

o visuele domineert auditieve: (be)zien is belangrijker dan (be)luisteren 

o kan negatieve gevolgen hebben vr intellectualiteit: mensen w minder goed in auditieve 

• ook geneeskunde is visueel geworden  visualisatie vd geneeskunde 

o hoe zie je dit? 

▪ zie je binnen disciplines 

 “medische beeldvorming”: recente diagnostische technieken (vb. scanners, isotopen, 

echografie, …)  grote verschuivingen binnen geneeskunde 

 inwendige geneeskunde is meer invasief geworden vb. ERCP, coronarografie, …  (“we 

knn in alle openingen kijken”) 

 chirurg is minder invasief geworden: laparoscopie (paar kleine ingrepen) of zelfs 

robotchirurgie 

▪ iedereen kan volgen: geneeskunde is spectaculair, biedt spectakel 

▪ intensieve zorgen  vaak eerst kijken nr monitor met parameters, nadien pas nr pt 

▪ meer tijd gestoken in bekijken onderzoeksresultaten en verslagen dan in beluisteren van 

/ luisteren naar pt 

o voordeel visualisatie: heeft voor enorme medisch-technische vooruitgang gezorgd 

o MAAR  

▪ altijd w slechts stukjes of bepaalde parameters vd ziekte in beeld gebracht 
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▪ zijn voortdurend beelden op scherm waarbij blik w afgewend van zieke zelf 

 nooit kan dit het beeld van de persoon brengen!  daarvoor moet je luisteren naar 

persoon zelf!! 

➢ maar dit luisteren komt net in gevaar door visualisatie 

➢ vaak klacht: “wie luistert hier echt naar mij”  

 deze ‘ontluistering’ is dus niet enkel gevolg van gebrek aan tijd en haast: ook gevolg 

van meer visuele dan auditieve instelling 

o DUS belangrijk dat we met ontluistering bewust omgaan: anders vormt dit een extra 

obstakel in zoektocht naar waardigheid vd lijdende 

 

3. Veel netwerken, weinig gemeenschap 

• zieken = vaak ‘eenzame helden’ 

• maatschappij moet zin voor gemeenschap terugvinden 

o brede gemeenschap: niet aangevoeld als iets waar we samen toe behoren en iets wat ons 

draagt (zeker i/h lijden) 

o MAAR ‘de gemeenschap’ (‘de staat’, ‘de gemeente’, ‘het ziekenhuis’, …): moet het mogelijk 

maken dat ik in maximaal comfort, privacy en vrijheid van mijn leven kan genieten 

▪ gemeenschap wordt dus iets onpersoonlijk 

• onpersoonlijke vd gemeenschap kenmerkt onze concrete leefwereld 

o we leven niet in lokale gemeenschappen maar in netwerken met grote mazen die igv nood 

soms weinig kunnen opvangen 

▪ vb. normaal geworden dat we nauwelijks de buren kennen 

▪ er is weinig dragende gemeenschap  eerder netwerken met mazen erin waarbij 

lijdende soms niet w opgevangen 

o ook veel kerkgemeenschappen zijn nauwelijks gemeenschap 

o families zijn klein en heterogeen geworden: qua levensbeschouwing en samenstelling 

▪ vormen vaak beperkt draag- en verdraagvlak  is lijden eigenlijk ondraaglijk voor de 

zieke zelf of eerder voor de omgeving? 

• lijden waardig dragen kan niet zonder een gemeenschap maar deze ontbreekt niet zelden!! 
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Zin-vragen vanuit lijdenservaringen 

 

Is lijden mens-onwaardig? 

(ook dit stuk: uit boek M. Desmet) 

 

Probleemstelling: Lijden en menswaardigheid, 2 gescheiden wegen? 

• “Dokter, vindt u dit nog menswaardig?” = vraag die arts geregeld krijgt 

o retorische vraag: in onze maatschappij ervan overtuigd dat het onwaardig is 

o controle van pijn en andere symptomen  nu meer aandacht dan vroeger 

▪ lukt vrij goed maar niet volmaakt 

▪ pijn- en symptoomcontrole = voorname medische taak in palliatieve zorgen 

o maar ondanks goede pijn- en symptoomcontrole: zieken takelen toch af 

▪ ongecontroleerde aftakeling lokt verontwaardiging uit 

 niet van patiënt 

 maar wel van omgeving: familieleden en zorgverleners 

• ver-ont-waardiging = wat mensen hier ervaren: mens wordt in waardigheid aangetast 

o lijden klopt niet met beeld dat men heeft van menselijke waardigheid 

o wordt ervaren als ont-waarding: onverdraaglijke devaluatie vd geliefde mens 

▪ kan gepaard gaan met gevoelens agressie of zelfs dreigende woorden 

o goed dat verontwaardiging bestaat!: is drijfkracht achter veel goede veranderingen 

▪ oa vooruitgang in palliatieve zorgen 

▪ achter verontwaardiging schuilt intuïtie dat het anders kan: er kan beter recht gedaan 

worden aan waardigheid vd mens 

 verontwaardiging impliceert eigenlijk protest tegen lijden en ziek-zijn 

 lijden effectieve bestrijden met behulp van individueel aangepaste zorg 

➢ is immense opdracht maar velen wijden zich er dagelijks aan (medici, vrijwilligers, 

familieleden, …) 

➢ maar lijden blijft bestaan: er is altijd lijden dat we niet knn oplossen 

✓ mensen blijven aftakelen 

✓ medische zorg blijft (soms grote) onvolmaaktheden vertonen: voortdurend 

zulen er toch ziekten zijn die we onvoldoende of niet kunnen bestrijden 

▪ wat als verzet, bestrijding faalt?  vragen waar we het id maatschappij moeilijk mee 

hebben: wat als mensen te veel lijden of zullen lijden naar ons gevoel? 

 voor ptn: dood niet grote zorg maar wel het lijden dat eraan voorafgaat 

 onvermijdelijke lijden kunnen we niet in overeenstemming brengen met 

menswaardigheid (of toch niet met onze invulling ervan) 

 belangrijk: ruimte maken voor lijden dat we niet knn oplossen (anders ontkennen we 

onze eindigheid) 

• in-vraag-stelling van begrip menswaardigheid: “is er in ons begrip menswaardigheid nog wel 

plaats voor het lijden?” 

o huidige maatschappij: lijden en menswaardigheid sluiten elkaar uit 

▪ zodra iemand aftakelt of lijdt: is ‘mensonwaardig’ 

▪ er is eigenlijk inflatie (ontwaarding) vh woord ‘menswaardigheid’ ontstaan 

o houding vh lijden die hiermee correspondeert: vnl preventie en bestrijding 

▪ we willen lijden voorkomen, elimineren en controleren 

▪ maar eenzijdige houding tov lijden (‘altijd willen elimineren’)  tot welke blik op lijdende 

zal ons dit brengen? 

 vb. voor kankerpatiënt, psychiatrische pt, bejaarden, dementen, gehandicapten, … 

 wat zegt deze blik over waardering voor mensen die dagelijks zorg hebben voor die 

mensen die ‘minderwaardig’ leven leiden/lijden? 

o DUS: mss moeten lijden en menswaardigheid elkaar wel niet uitsluiten? 

▪ kwetsbaarheid/lijden volledig willen bannen = grenzen niet aanvaarden! 

▪ mss bestaat er wel menswaardigheid in lijden 

 mens is juist door waarden die hij koestert (verbondenheid, liefde) een levend wezen 

dat meer lijdt dan ieder ander levend wezen 
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 lijden = menselijke waardigheid die we enkel hier vinden 

▪ moeten we lijden dus niet zowel bestrijden als toelaten?  (cfr. infra: ‘protest en aanvaarding’) 

 lijden bestrijden 

 maar waardigheid van lijdende ontvangen 

o we willen te veel ‘stralende maatschappij’ zijn zonder te veel aftakelende personen 

▪ maar in stralende maatschappij: mss plots ontdekking dat levensvreugde verdwenen is? 

 

Enkele verbindingswegen tss lijden en menswaardigheid (nt behandeld in les) 

 

Ervaring van diep-menselijke waardigheid in lijdenssituaties 

• E. Hillesum (NL jodin) in 1942: “lijden is niet beneden menselijke waardigheid” 

o men kan menswaardig lijden en onmenswaardig 

o meeste westeringen verstaan kunst vh lijden niet  in plaats daarvan: duizenden angsten 

▪ geen leven meer wat meesten doen: angst, resignatie, verbittering, haat, wanhoop 

• overtuiging M. Desmet (maar wil lijden ook zeker niet minimaliseren) 

o ervaring van waardigheid 

o soms vreugde in en ondanks lijden 

o ervaring vd poging te leven tot einde toe 

o niet ervaring vd levensbeëindiging 

• mens lijdt doordat hij weet van ‘meer’ en ‘dieper’  op deze lijdensweg kan hij zich meer dan 

ooit mens voelen 

• ‘pijn lijden’? 

o pijn suggereert dat lijden vd zieke iets is wat met pijnstillers moet w onderdrukt w 

o pijn lijden herinnert ons eraan dat er ook ‘lijdensversterkers’ nodig zijn die lijden helpen uit 

te drukken (vgl. met rijp abces uitdrukken) 

▪ hierdoor: bredere, meer helende en menswaardigere benadering 

▪ pijn is geen eenvoudig probleem dat we even oplossen  uitdrukking ‘pijn lijden’ 

herinnert ons aan complexiteit 

 diepte van lijden en kwaad 

 complexiteit kan ons ontmoedigen 

 gaat ook direct om complexiteit en diepte vd mens: menswaardigheid! 

o D. Sulmasy: “lijden is geen deel van de hersenen (pijn wel), maar een deel vh mysterie 

van menszijn” 

o erkennen dat zwaar zieken niet gewoon pijn hebben maar pijn lijden = pijnlijke weg om 

zicht te verwonderen over 

▪ diepte vh lijden 

▪ waarigheid vd mens die erin staat 

 

Waardering in blik en woord 

• manier waarop men kijkt en spreekt over lijdende bepaald mee waardigheid vd lijdende 

o iemand in blik en woord waarderen = manier om mens te eren 

o als je term ‘sukkel’ gebruikt voor aftakelend persoon of familielid  rood lampje moet gaan 

branden  

• zien wij voldoende waardigheid en inbreng vd lijdende zelf? 

o vaak vraagt lijdende (zieke of familielid) méér dan buitenstaander  nodigt uit tot 

nederigheid, verwondering en bewondering 

o als we strijd tegen lijden met middelen van buitenaf verliezen: vaak ‘middelen van 

binnenuit’ aan werk 

▪ innerlijke kracht vd mens w soms pas in lijden zichtbaar: als we er oog en taal vr hebben 

• zintuigen tonen ons verschrikkelijke dingen 

o ‘we knn het niet meer zien of horen’: we herkennen persoon niet door fysieke en psychische 

aftakeling 

o maar zintuigen knn ons bedriegen 

▪ wezen van mensen is niet in zintuiglijke op te vangen 
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 wat zien, horen en voelen we bij manier waarop mens in diepe eenzaamheid zich 

toch gedragen kan weten? 

▪ door waarderend te leren kijken en spreken: we knn met zintuigen tot zin-getuigen 

worden (middenin al het verschrikkelijke) 

 in ogen aftakelende persoon staat vraag “ben ik in jouw ogen nog de moeite waard?” 

 in onze ogen staat het antwoord 

 

Weg vd gemeenschap of goede ‘omgeving’ 

• blik op lijdende en taal over hem  beïnvloeden sterk iemands lijden! 

o houding omgeving = essentieel! 

o vaak op palliatieve afdeling: “we zijn hier in het ziekenhuis en toch is het hier anders, er 

hangt hier familiale sfeer” 

▪ bijna dagelijks komen familieleden van overleden ptn even terug naar plaats ‘waar het 

is gebeurd’ 

▪ familiale gevoel = belangrijke behoefte die w aangegeven: behoefte aan gemeenschap! 

 wat van ‘multi- of interdisciplinair werken’ en ‘complementariteit professionelen en 

vrijwilligers’?  natuurlijk ook broodnodig 

 maar ‘gemeenschap’ is wat mensen hier echt ervaren 

• lijden verandert in gemeenschap 

o bij opname pt op palliatieve: medicatie w vaak niet of nauwelijk veranderd 

▪ want verandering omgeving op zichzelf vaak al gunstig effect op symptomen (pijn, 

misselijkheid, rustellosheid, …) 

▪ omgeving waarin lijden niet vermindert maar verandert tgv 

 huiselijke materiële ruimte ruimte 

 vnl: menselijke ruimte van vriendelijkheid en openheid voor gesprek in waarheid 

o geloven in rol van gemeenschap en zoeken naar manier waarop we die knn vormgeven = 

belangrijke verbindingsweg tss lijden en menswaardigheid 

▪ palliatieve zorgen (in maatschappij van alsmaar toenemend individualisme) = plaats 

waar we herontdekken wat gemeenschap kan betekenen 

▪ gemeenschap = plek waar mensen thuiskomen  

 respect heerst meer dan vrees 

 meer luisterbereidheid dan enge gehoorzaamheid 

 voornamen belangrijker dan voorname titels 

 gemeenschappelijke zaak van allen belangrijker dan persoonlijke ambitie 

▪ in palliatieve zorg: gemeenchap rondom lijdende en degenen die er dichtste bij staan 

 slechts zelden gemeenschap waar enkel kommer en kwel heerst 

 

Protest en aanvaarding 

• lijden en menswaardigheid verbinden om aan lijden plaats te geven betekent NIET dat lijden 

op zich ‘zinvol’ zou zijn: lijden is eerder levensbeknottend 

o zinloze lijden kan wél op menswaardige, zinvolle manier gedragen w  zo zin krijgen 

• lijden roept allereerst verzet op 

o waardigheid vd mens: zich tegen lijden verzetten 

▪ igv te vlug lijden verbinden met ‘zin’: lijden w ten onrechte geminimaliseerd 

o men voelt aan zwaar lijden dat dit niet bedoeling, eindbestemming vd mens is 

▪ contrastervaring vh lijden draagt hoop op iets beter in zich 

 ‘dit kan niet’ houdt verwachting in van ‘dit kan anders’ 

▪ dus lijden plaats geven maar zeker ook lijden met alle mogelijke middelen bestrijden = 

deel vd waardigheid vd mens 

 mensen willen dat ‘alle mogelijke gedaan w’  kan ook iets anders ebtekenen dan 

leven zo lang mogelijk te verlengen 

 maar bestrijding van lijden blijft wel beperkt: er blijft altijd lijden! 

• realiteit vh lijden aanvaarden en onder ogen zien behoort ook tot waardigheid vd mens 

• DUS er is zowel verzet als overgave 

o gezonde balans nodig tss protest en aanvaarding 
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▪ dus alles doen wat kan om lijden te bestrijden + wijsheid hebben om lijden te accepteren 

in bepaalde mate 

 igv enkel protesthouding: risico tegen muur te lopen (burn-out) 

 igv enkel aanvaarding: risico op fatalisme (niet strijden) 

▪ DUS 3 zaken 

 “Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen” 

 “Geef me de moed om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen” 

 “Geef me bovenal de wijsheid om het onderscheid tss beiden te maken” 

▪ geneeskunde  eigenlijk geneeskunst: kunst om te veranderen 

o K. Depoortere: “Aanvaarding is iets anders dan berusting of resignatie. In aanvaarding 

steekt nog levenslust en verzet tegen dood. En precies ‘aantekenen van protest’ maakt 

aanvaarding echt menselijk. Zo moeten we zeggen: lijden is te bestrijden werkelijkheid.” 

o gewoon zeggen dat lijden zinloos is = riskant 

▪ risico: wanhoop of verlamming 

▪ protest en aanvaarding houden elkaar gezond  ook tegenover lijden in algemeen: 

overgave houdt verzet gezond en menselijk 

o L. Bakker: “Dé vraag is: hoe kunnen we ons verzetten tegen overbodig lijden dat we dus 

ook knn uitbannen; en hoe knn we tegelijk het onontkoombaar leed dat er ook is, minstens 

zolang het niet uitgebannen kan worden, aanvaarden? Ook hier gaan woede en aanvaarding 

samen, moeten verzet en overgave elkaar gezond houden.” 

▪ er w verzaking gevraagd en erkenning dat alle menselijke menselijk is 

▪ maar verzaking moet niet destructief zijn: ze is noodzakelijke voorwaarde voor  

 strijd tgn noodlot 

 ontdekking geluk in beperkte creativiteit 

▪ zonder verzaking zinkt mens weg in vruchteloze opstand, onderkoelde wanhoop en 

ontgoocheling 

▪ A. Vergote over verzaking 

 “Ze aanvaardt werkelijkheid met haar onoverwinbaar kwaad als situatie mogelijkheid 

biedt om iets menswaardig tot stand te brengen en dus eigen menselijkheid te 

ontplooien” 

 “Dit actieve antwoord op lijden vereist gelatenheid = erkenning dat menselijke macht 

beperkt is en dat men uiteindelijk nooit fysische en morele kwaad overwinnen kan” 

 “Die gelatenheid is geen negatieve gesteltenis  is zelfs voorwaarde om zich te knn 

inzetten tegen noodlot en om vreugde te vinden in beperkte creatieve bezigheid” 

➢ “Zonder gelatenheid laat mens zich breken in vruchteloze opstandigheid of kapselt 

hij zich in afzijdige ontmoediging” 

 

Voorbij de schuldvraag 

• situaties zwaar lijden  vaak beschuldigingen 

o dit is bij lijden dat mensen overkomt en waarvan ze slachtoffer zijn: zelfs dan allerlei 

schuldmechanismen 

o mensen zoeken naar reden: ‘zin’ of rechtvaardiging voor zinloze lijden dat hen overvalt 

▪ “waarom moet ons dit overkomen”  zoeken diepere reden 

▪ band tss lijdenservaring en schuld zit diep en taai verankerd in menselijke geest (dus 

zeker niet alleen bij christenen) 

• schuld kan 2 richtingen uitgaan 

o andere beschuldigen en zichzelf rechtvaardigen 

▪ vb. leukemie  schuld geven aan onhygiënisch bedrijf 

▪ vb. huisarts beschuldigen te laat doorgestuurd te hebben 

▪ vb. in bepaalde Afrikaanse culturen: lijden komt van boze geest (demon)  kinderen 

krijgen bijnaam (vb. teef) om geesten weg te houden 

o zichzelf beschuldigen 

▪ religieus: ‘lijden als straf voor schuld’ (cfr. infra)  “God straft mens die kwaad doet” 

• bedenkingen ivm zin-vraag 

o pogingen getuigen van hardnekkige reflex 
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▪ pogingen lopen dood en creëren geen echte zin!: igv lijden waar mensen slachtoffer van 

zijn  geen reden of uitleg zoeken in schuld 

▪ is verklaring voor tendens van mensen om diepere reden te vinden bij iets onbegrijpelijk 

o voor concrete begeleiding vd lijdende mensen: heel belangrijk om ervaring ernstig te 

nemen  omgang (altijd respectvol) 

▪ eerst ruimte geven om te uiten 

▪ nadien deculpabiliseren: op bepaald moment moet het duidelijk w dat er geen schuldige 

is maar dat het puur medisch/biologisch fenomeen is 

▪ erkennen dat dit taaie reflex is 

 

Als niets meer vanzelfsprekend is… 

 

Lijden stelt aantal vanzelfsprekendheden in vraag 

 

Visie J.H. van den Berg 

• bij ziekte  

o aantal voorheen vanzelfsprekend beleefde verhoudingen w conflictueus  

o relatie tot eindigheid is niet langer evident 

• gevolg: allerlei zinvragen duiken op 

• vss facetten vh lijden lopen dooreen  gezond zijn, ziekte en genezing zijn totaalmenselijke 

belevingen (dus niet puur medisch) 

 

Uit boek K. Depoortere 

 

(medisch) GEZOND (medisch) ZIEK (medisch) GENEZEN 

op niveau totaalmenselijke beleving 

vanzelfsprekende 

verhoudingen 

conflictueuze belevingen: 

breukervaring 

groeien naar nieuwe harmonie 

(soms leren omgaan met 

grens) 

verschillende niveaus totaalmenselijke beleving 

1. lichaam 

lichaam = instrument lichaam = hinder lichaam = partner 

2. dingwereld (omgeving) 

groot territorium klein territorium: inkrimpings-
ervaring vh territorium 
(“maar zo groot als ziekenbed”) 

waarde vh alledaagse 

3. mensenwereld 

- begrip 
- organisatie rond ego 

- onbegrip 
- isolement 

- begrip om onbegrip 
- solidariteit 

4. eindigheid 

- theoretische vraag 
- weinig waaroms 

- ervaring 
- veel waaroms 

- kern-leven 
- op weg naar aanvaading 

 

1. andere verhouding tot menselijk lichaam 

• gezonde mens: onnadenkende verhouding met lichaam: vertrouw, (vrij) harmonieus 

bondgenootschap 

o lichaam = dociel instrument 

• ziekte = confrontatie met ‘ik heb een lichaam’ 

o communicatiestoornis, vijandschap, ervaring verbrokkeling, ontgoocheling (!), … 

o in andere gevallen: angst (“zal partner nog van mij houden na die verminking?”) 

• genezing: sowieso iets veranderd (genezing is ook meer dan puur medische zaak!) 

o igv in volmenselijke zin vh woord genezen: blijft getekend door confrontatie met 

lichamelijkheid 

o ipv dociel instrument: lichaam is door breukervaring heen mss partner geworden 

▪ partner = iemand die erg vertrouw is maar is niet jezelf 

▪ kwade dagen geven soms realistischer zich op partner 

o dus volmenselijk genezen = groeien naar nieuwe harmonie met (geschonden) lichaam 
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2. andere verhouding tot wereld vd dingen 

• gezonde mens: groot territorium 

• zieke: territorium schrompelt ineen 

o wereld is slechts beddenlakken klein  alles wat niet binnen armbereik ligt is onbereikbaar 

▪ gang = terra incognita 

▪ in ziekenhuis nog meer uitgesproken! 

o iedereen drint je territorium binnen: je w gewekt als men het wil, je eet als men het wil, … 

• genezing: na ernstige confrontatie w wereld nooit meer als voordien 

o sommigen komen er nooit overheen 

o anderen: groei nieuwe harmonie, ook met wereld van dingen 

▪ zelfs indien medisch niet genezen: soms wel volmenselijk verrijkt 

▪ herpositionering vd leefwereld 

 waardering vh kleine (alledaagse dingen kunnen verrassend nieuw w) 

 relativering vh grote 

 

3. communicatiestoornissen in relaties met mensen 

• gezonde mens: bij gezondheid is men vanzelfsprekend openomen in net relaties 

• zieke 

o voor iedereen gaat leven verder maar zieke blijft achter  ‘hoort er niet meer bij’ 

o “van staande naar liggende mens” 

▪ gedragsverandering, hulpeloosheid, afhankelijkheid 

 sommigen w nukkig/passief (“ik ben immers ziek”) 

 anderen infantiliseren (“zou u even … als het kan, … als u tijd vindt, …”) 

 te veel danku’s: onderworpen gedrag uit onzekerheid en onmacht 

▪ in ziekenhuis: gebrek aan privacy! 

▪ isolement: toenemend terugplooien op eigen ongemakken 

▪ als ziekte langer duurt: bezoekuur w moeilijk 

 vb. zelfs eigen vrouw weet niet meer wat zeggen: normaal nooit praten op commando 

en nu moet het plots wanneer ze op bezoek komen 

 “Bezoekers brengen altijd vreugde aan, zij het niet bij het komen, dan wel bij het 

gaan” 

▪ ptn voelen zich vervangen 

 vb. “Ja we rooien het uitstekend thuis” = bezorgde echtgenoot die dit zegt om pt 

gerust te stellen  maar pt voelt zich nog meer overbodig 

▪ bagatelliserend optimisme 

▪ indiscrete vragen 

▪ andere mensen ‘die je verhaal wel in jouw plaats willen vertellen’ 

• genezing: verhoudingen w anders gezien 

o soms groeien mensen naar echte dankbaarheid (groei vanuit schaamte om zoveel 

afhankelijkheid) 

o soms ontwikkeling relaties hechte solidariteit: trouwe bezoekers haal je er zo uit 

▪ echte blijven over of tonen zich nu pas (nieuwe, goede relaties) 

▪ verlies veel zakenrelaties biedt kans tot diepere ontmoetingen 

o begrijpen vh onbegrip van anderen 

o verhoudingen veranderen: kleine dingen w groot, wat vroeger groot was w pietluttig 

 

4. confrontatie met eindigheid 

• gezonde mens: stellen zich wel eens vragen over broosheid vh leven 

o zeker “als hakbijl in bos vlakbij hoorbaar is” (F. Mauriac) 

o maar vrij snel terugkeer tot orde vd dag 

• zieke: acute eindigheidservaring  meer waarom-vragen dan normaal 

o zelfs igv niet stervensziek: veel denken in uren voor en na bezoek + ’s nachts 

o sterven w existentiële mogelijkheid 

▪ voorheen drukten werkritme en promotiedrang eindigheid voor zich uit 
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o gezond mens: rustig besef van relatieve onvervangbaarheid en uniciteit  bij zieke wankelt 

dit besef 

▪ vervangbaarheid roept radicale eindigheid op 

▪ bedreiging identiteit: kan nog iemand van mei houden zoals ik ben 

o religieuze vragen (in ruimste zin vh woord): al wat grond van mijn bestaan raakt in 

uiteindelijke verbindingen 

▪ (religare = verbinden) 

▪ waarom-vragen die veel dieper conflict verraden onder gewijzigde verhouding tot 

lichaam, dingen of medemensen 

 G. Danneels: “Het zijn in elk geval ‘religieuze’ vragen, ook al is adressant niet altijd 

uitdrukkelijk God. Soms richt men zijn ‘waarom’ tot het Lot, het Leven, het Bestaan 

maar altijd gaat het om het diepste diep, om iets of iemand boven mij waarmee ik 

vechten wil of moet en die aan mijn greep ontsnapt. Het is dit gevecht dat de diepste 

wonden slaat id zieke mens.” 

• genezing: NIET pasklaar antwoord hebben op al die vragen 

o mens geneest al als hij of zij vragen durft stellen 

▪ je bent al niet meer op vlucht voor onontkoombare grenzen 

o kans op meer volmenselijke harmonie (zowel als gelovige als als niet-gelovige) 

▪ vroeger zweeg je over dood  nu wéét je ervan, vitaal 

▪ zo kan iedere dag waardevol worden: toegemeten tijd w intenser beleefd 

 

Aandacht voor zin-vragen 

• lijdende mensen willen genezen en bijstaan  ook ‘nachtelijke’ vragen horen 

• to cure vs to care   moeten beiden gebeuren! 

o to cure = technisch-medisch bijdragen tot genezing 

o to care = totaalmenselijke zorg voor lijdende mensen 

▪ totale lijdenssituatie met fysieke, psychische, maatschappelijke, ethische en spirituele 

facetten w in acht genomen 

• aandacht hebben voor zinvragen is niet zo eenvoudig 

o dagen ook jezelf uit 

o totaalmenselijke verzorging houdt gelijke tred met toenemende techniciteit vd GNK 

▪ er zijn te weinig tiltechnieken om klachten en zinvragen te dragen 

▪ bij iedere ernstige confrontatie met lijden: bedolven zones vh leven komen bloot 

 

Zingeving bij lijden? 

• mensen = op zoek naar zin, zeker ook bij lijden 

o lijden op zich is levensbeknottend/zinloos 

o MAAR manier waarop je met vss soorten lijden kan omgaan is anders 

• maar lijden niet te snel zinvol verklaren!  je mag ernst vh lijden niet minimaliseren 

o we zijn wantrouwig tegenover elke vorm van zingeving waarbij lijden van mensen 

gebagatelliseerd w 

o weigerig tov zingevingssystemen die strijd tegen zinloos lijden blokkeren 

• bepaalde religieuze zingevingssystemen riskeren in valkuil te lopen van zingeving die concrete 

lijden veronachtzaamt en tragiek ervan wegneemt 

o Harold Kushner protesteert hevig tegen zo’n visie 

▪ boek ‘Als ‘t kwaad goede mensen treft’ over zoontje Aaron die op 14 jaar is overleden 

 is blijven geloven maar wetende dat er zinloze dingen gebeuren 

 zegt dat lijden niet bedoeld is en men er geen reden aan moet geven: dood van kind 

is irrationeel en onaanvaardbaar 

▪ verwijst ook naar novelle van Thornton Wilder: ‘The bridge of San Luis Rey’ (1927) 

 Wilder schrijft dat op brug 5 mensen liepen die net probleemsituatie hadden opgelost 

 dan door inzakken van de brug overleden  zou zo bedoeld zijn 

 Kushner is niet akkoord want dood van deze mensen is niet rationeel! 

▪ zelfde Thornton Wilder schreef ook ‘The Eight Day’ 
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 beeld vd wereld: fraai geweven tapijt waarvan we nu slechts achterzijde zien (dus 

lijden is noodzakelijk om harmonie te bereiken) 

 Kushner vraagt zich (laconiek) af: "is er wel een voorkant, als we die niet zien?” 

o ook protest in ‘De Gebroeders Karamazow’ van Dostojevski 

▪ gericht tegen model (in trant van filosoof Leibniz, 18e E) dat stelt dat lijden in wereld 

onvermijdelijke prijs is voor hogere harmonie 

▪ Ivan (hoofdpersonage) en vriend zien hierin hoe kind verscheurd w door wild dier 

 vriend zegt dat lijden een zwarte kleur is die nodig is om hogere harmonie te bereiken 

 Ivan: “Als dit het leven is met lijden als prijs voor harmonie, geef ik het kaartje voor 

het leven terug” 

• maar toch kan zinloos lijden (vanuit een bepaalde levensbeschouwing of spiritualiteit) zekere 

bescheiden zin ontvangen door manier waarop betrokken personen ermee omgaan 

o geen algemene en universeel geldende schema’s  wel persoonlijke ontdekking 

o Harold Kushner:  

▪ “Ik zou willen beweren dat kwaad dat ons in ons leven overkomt zinloos is op moment 

dat het ons overkomt 

▪ Maar wijzelf kunnen er zin aan geven: we knn deze tragedies boven zinloosheid uittillen 

door er zin aan te geven 

 vraag die we zouden moeten stellen luidt niet: ‘Waarom is dit mij overkomen? Wat 

heb ik gedaan, dat ik dit heb verdiend?’  is niet te beantwoorden, is fout 

 betere vraag zou zijn: ‘Nu is dit mij overkomen, wat ga ik eraan doen?’” 

➢ dus toekomstigerichte vraag (ipv waaromvraag ih verleden)! 

o woordje ‘zingeving’ is allicht te eenzijdig 

▪ mens is mss niet enkel autonome zingever en zinstichter? 

▪ mens is ook (en mss zelfs vooral) receptieve zin-ontdekker, zin-ontvanger 

 dus zin komt niet altijd uit jezelf: het is ook iets dat je ontvangt 

 hierop ligt nadruk in meeste religieuze levensbeschouwingen (ook christelijke): zin 

van leven w fundamenteel aangereikt 

➢ komt van elders naar mens toe, w aan mens gegevens 

➢ ook in absurde lijdenssituaties kan onvermoed zin ontvangen worden 

• iedere mens w geconfronteerd met DIE omvattende zin-vraag: wat is zin vh leven? 

o antwoord daarop is persoonlijk maar levensbeschouwing/religie kan steunend kader bieden 

 

Waar blijft God? 

 

Waar blijft God bij lijden? 

• in lijden sneuvelen aantal vanzelfsprekendheden, allerlei zinvragen rijzen op  ook ‘religieuze 

vragen’ die te maken hebben met grond van ons bestaan 

• veel mensen zijn ongelovig geworden owv onnoemelijke menselijk leed 

o redenering: ‘God die zoiets zou willen of toelaten, kan toch niet bestaan’ 

▪ lijden stelt vraag naar Gods bestaan 

▪ hele godsrelatie w geschokt door lijden 

o ‘Ik denk aan God’ van Marnix Gijsen: Auschwitz als breukervaring 

▪ zegt dat als er een God zou zijn, dat een enorme sadist moet zijn 

▪ gedicht gemaakt over jodenvervolging  vergelijkt God op cynische manier met Ilse 

Koch (die lampenkappen maakte uit mensenhuid) 

• vele wreedheden uit twintigste eeuw stellen God in vraag 

o oa massale dodingen van mensen vb. genocide in Rwanda 

o Franse filosoof André Glucksmann: “Ik geloof niet dat God bestaat. Hij is al 3x gestorven. 

De derde keer was de nekslag, nu is hij echt dood” 

▪ 1. 2000 jaar geleden: toen Jezus Christus aan kruis werd genageld op Goede Vrijdag 

▪ 2. 19e E: toen godsdienstcritici ons hebben doen inzien dat we kritisch moeten zijn 

(Marx, Nietschze en Freud) 

▪ 3. Nu met alle gruwelijkheden: als er God zou zijn, waar blijft hij? 

o Peter Toole: ‘Waiting for Godot in Sarajevo’  continu wachten op iemand die nooit komt 
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▪ hij beschouwt stad als symbool vd 20e E (in die regio was er zowel in begin als einde 

oorlog) 

▪ Peter Toole zegt dat je niet meer moet wachten: zin of God komt niet  

o protest-atheïsme: revolte tegen lijden en tegen God 

▪ scherpste verwoording bij Albert Camus  

 in ‘Le Mythe de Sisyphe’ 

➢ “Il n’y a qu’un problème philosophique: le suicide” 

➢ Camus zelf kiest oplossing niet maar hij verkiest permanente revolte tegen 

zinloosheid  bindt strijdt aan tegen lijden 

✓ zonder beroep te doen op God 

✓ dus leven zonder begrijpen, handelen zonder hopen 

 in ‘La Peste’: ook over absurditeit vh leven, vooral door lijden: stad Oran w door 

pestepidemie van wereld afgezonderd  hoofdfiguren moeten stelling nemen 

tegenover lijden 

➢ le Père Paneloux evolueert van religieus goedpraten naar protest en inzet 

➢ dokter Rieux vecht tegen leed: ‘er is geen God, dus kan ik geen heilige zijn, laat 

ik dan tenminste arts zijn; en ik ben een goede arts door te strijden tegen lijden’ 

• God w ook door godgelovigen vanuit lijden in vraag gesteld 

o als God idd machtige Schepper is van al wat leeft en als Hij zo liefdevol en goed is  

waarom dan onmetelijke woestijn van menselijke miserie? 

o sommigen verliezen door verdriet God uit zicht en vinden geen troostende boodschap of 

houvast meer in geloof 

▪ vaak resteert alleen nog eerlijke revolte, troosteloze ervaring van het-allemaal-niet-

meer-weten 

▪ soms ondervragen gelovigen God ook uitdrukkelijk: ‘Waarom toch, God?’ 

▪ vb. landbouwer waarvan vrouw meerdere miskramen had gehad, nadien kindje 

gekregen en 2 jaar later is het kind dan gestorven 

 priester zei “God beproeft zijn beste vrienden” 

 boer antwoorde “Dan wil ik zijn beste vriend niet zijn. Als ik ooit daarboven kom, wil 

ik hem vragen waarom hij dit doet.” 

• oog in oog met onschuldig lijden klinkt vraag: ‘God, waar ben je nu?’ 

o bij lijdenservaringen  zie verder 

o maar vraag knn we ook heel breed cultureel-maatschappelijk stellen: gaat eerder over 

wegdeemsteren van God in onze cultuur! 

 

Verbreding van vraag: afscheid godsgeloof in onze cultuur? 

 

Het woordje ‘God’: belast 

• woord God roept vss dingen op 

o christenen zeggen op beste momenten ‘God is liefde’ 

o maar bij velen spreekt ‘God’ niet aan  

▪ lijkt leeg, hol of vervelend en verwerpelijk woord te zijn 

▪ (tussendoortje: Ricky Gervais speciaal voor jullie https://www.youtube.com/watch?v=QuKiBfD7Zt0) 

o vooral veel twijfel en onzekerheid 

▪ zowel voor gelovigen als niet-gelovigen 

▪ middenveld = zoeken naar religiositeit 

o sommige tijdsgenoten denken nog aan suprahumaan wezen die alles regelt: ‘Opperwezen’ 

en ‘Regelaar’ 

▪ klopt niet, dat is karikatuur  zijn benauwende, naïeve godsvoorstellingen 

• mensen misbruiken woord ‘God’ ook 

• maar Gods naam doodzwijgen is ook geen oplossing 

o joodse filosoof Martin Buber in inspirerende tekst over woord ‘God’ 

▪ “kleine woord ‘God’ = één vd meest beladen woorden 

 mensen vermoorden elkaar in Gods naam  

 mensen maken karikaturen en schrijven er dan ‘God onder’ 

https://www.youtube.com/watch?v=QuKiBfD7Zt0
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▪ dus laten we proberen dit woord opheffen” 

 we moeten woord God niet laten vallen maar proberen opheffen boven beladen 

bijklanken uit 

 heel wat misverstanden ivm God hebben te maken met voorstellingen de mensen 

van God maken! 

 

Types van hedendaags ongeloof 

 

“hét ongeloof” bestaat niet  veel vss vormen 

• definities die hier w gebruikt 

o geloof = godsdienstig geloof 

o religiositeit = er is gn echte God maar we geloven in iets groter 

o niet-geloof 

• sommigen stellen God in vraag, anderen hebben Hem doodverklaard 

 

1. praktisch atheïsme = leven alsof er geen God bestaat 

• Martin Buber: onze westerse samenleving maakt ‘godsverduistering’ door  God (vaak met 

licht geassocieerd) is bij velen uit blikveld verdwenen 

o mensen knn het ook goed stellen zonder God 

o hedendaagse mensen knn in eslag genomen w door binnenwereldse bekommernissen  

godsdienst w spontaan verbannen naar rand vd belangstellingssfeer 

• deze mensen loochenen Gods bestaan niet maar hebben voorlopig geen tijd en interesse voor 

hem  leven gewoon alsof er geen God bestond 

o dus ‘praktisch atheïsme’ 

o als het over God gaat: reacties van apathie (“Daar zijn we niet mee bezig”, “Kom daar niet 

mee af”, “Het zegt ons niet”, …) 

o ook op publiek forum w God doodgezwegen 

• leven zonder verwijzing naar God is in praktijk probleemloos en normaal geworden: “ik mis 

niets, ik kan best verder” 

 

2. deïsme = er is ergens een God maar die komt niet tussen 

• groot aantal westerlingen: neemt aan dat er ergens God moet bestaan of er toch ergens iets 

méér moet zijn 

o maar beeld van God of dat ‘méér’ blijft vaag en bepaald 

• opvatting ontstond tijdens Verlichting 

o Verlichting  “Durf zelf te denken” 

▪ Kant: “Laat alles voor je eigen rechtbank van kritiek passeren” 

▪ er is redelijke kern in alle religies wat iedereen kan aannemen 

 ‘er bestaat ergens een God’ 

➢ heeft eerste stoot gegeven aan heelal  nadien komt hij niet meer tussen 

➢ zal uiteindelijk goede belonen en kwade bestraffen 

✓ nog steeds persoonlijke God 

✓ er moet God zijn en leven na dood waar gerechtigheid is want dat is er niet in 

leven 

 in alle religies is een ethiek  religies durven ons in goede richting duwen 

o deïst wil van geloof enkel nog overhouden wat ‘redelijk’ en ‘aanvaardbaar’ lijkt 

▪ kritisch en rationeel 

▪ is typische religiositeit vd verlichte, moderne burger  populair bij vss westerlingen 

• deïsme is eigenlijk ontkrachting vh eigene vh christelijk godsgeloof 

o God van deïsme is abstract en levensloos!: ‘Hij bestaat’ maar verder doet hij niets 

▪ géén vertrouwen/band met God terwijl dit in alle godsdiensten net wel is  

▪ God komt niet tussen, heeft niets te zeggen, niets te openbaren 

o dus deïsme is géén echt geloof (als je zegt dat deïsme wel religie is, reduceer je eigenlijk 

godsdienst) 
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3. atheïsme: bestaan van God expliciet loochenen 

• heel wat mensen die bestaan van God expliciet loochenen  

o stellen scherpe vragen  

▪ waar ook gelovigen niet omheen knn/mogen  eigen godsgeloof kritisch bekijken en 

zuiveren van scheefgetrokken voorstellingen en praktijken 

▪ behalve natuurlijk aantal mensne die gewoon ongelovig zijn zonder zwaarwichtige 

inhoudelijke redenen maar gewoon uit reactie 

o interessant owv reflecties/bezwaren/redenen om atheïst te zijn 

▪ wetenschap 

▪ vrijheid 

▪ te veel onrecht en kwaad 

• WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE REDENEN 

o God is niet langer nodig om wereld te verklaren en in te richten 

▪ vroeger werd beroep op God gedaan om te verklaren wat (nog) niet verklaard kon w en 

om mens te helpen waar eigen krachten en mogelijkheden tekort schoten 

▪ wetenschappelijke kennis en technische mogelijkheden nemen toe  God minder en 

minder bruikbaar geacht 

o vernietiging van beeld als gatenvuller is ook heilzaam voor gelovigen! 

▪ mensen die in God geloven owv ‘nut’ of ‘bruikbaarheid’, God als ‘stoplap’  missen kern 

vh geloof 

▪ want God is geen stoflapper om te verklaren/doen wat wij niet knn  

 God kan je steunen maar is niet je noodrem 

 geloof gaat om band die op zichzelf interessant is 

 P. Schmidt: “Alleen nutteloze God kan men beminnen owv Hemzelf en alleen diè God 

kan oerbeeld zijn van belangeloze en vrij geschonken liefde” 

o inzicht gegroeid dat relatie tss geloof en (positieve) wetenschap niet conflictueus moet zijn 

als men onderscheid en eigenheid beide benaderingen erkent en respecteert 

▪ opvatting  

 sciëntisme: ‘wetenschap is enige bron van waarheid’ 

 maar nu niet per se uitsluiten: er zijn andere benaderingswijzen vd realiteit 

➢ er is niet alleen wetenschap maar ook poëzie, literatuur, religie, … 

➢ alteia = onthulling over mens en wereld 

▪ geloof en positieve wetenschap  twee onderscheiden benaderingswijzen en 

perspectieven 

 geloof  

➢ existentiële waarom-vragen, zin-vragen 

➢ te maken met zingeving, mysterie, verwondering, overgave, vertrouwen, … 

 wetenschap  

➢ hoe-vragen vd dingen maar kan geen antwoord geven op existentiële ‘waarom’ 

en finaliteit vd mens en wereld 

➢ gaat uit van cognitieve interesse om rationeel oplossen van probleem  

nieuwsgierigheid, beheersbaarheid, controleerbare ‘zekerheid’ 

▪ door ze te onderscheiden  je moet ze niet per se in conflict zien 

 wetenschap mag religie niet afdoen als iets belachelijk 

 religie mag niet ontkennen wat wetenschappelijk gevonden is 

➢ vb. scheppingsverhaal vd Bijbel is zingevingsverhaal 

✓ doel is verbondenheid 

✓ niet interpreteren als theorie/wetenschap  ruim zien voor zingeving 

▪ maar toch niet helemaal van elkaar te scheiden: er zijn raakvlakken 

 gelovige moet verstand niet uitschakelen  

➢ zoekt vanuit geloof ook soms naar rationeel inzicht 

➢ vb. hoe gaat geloof samen met bevindingen vd kosmologie en evolutieleer 

 vanuit wetenschappelijke hoek kan er openheid en vraag rijzen naar ‘mysterie’ 

➢ veel wetenschappers zijn uitdrukkelijk bezig met godsvraag 
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➢ reden tot enorme verwondering 

✓ mirakel van menselijk leven zelf 

✓ vaststelling dat er uit wanorde ook orde kan groeien en dat er blijkbaar 

oriëntatie te bespeuren valt naar grotere complexiteit toe 

❖ er bestaat soort ‘hogere harmonie’ id cosmos 

➢ Pascal: “Hoe meer wetenschap, hoe meer verwondering” 

➢ Wittgenstein: …?  

o Francis Bacon en Louis Pasteur: “Un peu de science nous éloigne de la métaphysique, 

beaucoup de science nous y ramène” 

▪ ‘een beetje wetenschap haalt je van God weg maar veel wetenschap brengt je naar God 

terug’ 

• MENSELIJKE VRIJHEID EN WAARDIGHEID 

o redenering: als er God bestaat gaat dit ten koste vd mens 

▪ “Als je vrij wil zijn, kan je toch niet in God geloven want je maakt jezelf afhankelijk van 

iemand anders. Dat is infantiel.” 

▪ Nietschze: “God is dood zodat de mens kan leven.” 

o zelfstandigheid en autonomie = belangrijke waarden in Westen sinds moderniteit 

o is God concurrent vd mens? verhindert bestaan van God menselijke vindingrijkheid en 

zelfontplooiing?  sommigen ontkennen God om mens te knn affirmeren 

▪ godsgeloof betekent in hun ogen dat mens vervreemd raakt van eigen mogelijkheden 

▪ K. Marx: “Religie maakt je onvrij en houdt je onvrij” 

o atheïsme kan voor godgelovigen helende kritiek uitoefenen op feitelijke gebrekkige 

belevingen vh godsgeloof of op beknellende en verkeerde godsbeelden 

▪ want igv door religie echt beperkt: mag gezegd w  werkt bevrijdend 

▪ overtuiging vd christenen: authentiek christelijk godsgeloof gaat niet ten koste vd mens 

maar werkt humaniserend en mensontplooiend 

 godsgelovige meent dat verabsoluteren vd menselijke autonomie geen recht doet 

aan mens en godsgeloof onmogelijk maakt 

 “ligt vrijheid in totale autonomie of kan het ook niet liggen in verbondenheid?” 

• PROTEST TEGEN MANIFESTE ONZIN, LIJDEN EN KWAAD I/D WERELD 

o is diepste motivering vh atheïsme 

▪ Georg Büchner: lijden id wereld is ‘rots vh atheïsme’ 

o volgens atheïst is er geen reden om te geloven in God 

▪ leven is toevallig 

 er kan geen liefdevolle bedoeling achter steken 

 daarvoor is er te veel absurditeit 

▪ “Ongelovig zijn betekent te aanvaarden een kort, precair, ongetwijfeld accidenteel leven 

te leiden dat geen andere zin heeft dan die wat men eraan al werkend geeft – voor wie? 

waarvoor? – en waarvan men weet, in volle klaarheid van bewustzijn dat het zal eindigen 

in een absurd gat, de dood.” 

 in mensentaal: leven heeft geen enkele andere zin dan die wat je er zelf aan geeft  

als leven gedaan is, is er niks meer 

o zie verder 

 

4. agnosticisme = “wij weten het niet, het gaat ons te boven” 

• mensen die zeggen dat je niet kan weten of God bestaat  spreken zich er niet over uit 

• agnosticus loochent niet bestaan van God maar acht zichzelf niet in staat om over dit bestaan 

uitspraak te doen of definitief oordeel te vellen 

o beschikt niet over bewijzen en onvoldoende argumenten 

o beste verwoording “I wonder” (ik vraag me af) 

• groot verschil tss 

o principiële (negatieve) agnost: kan het niet weten want kan het niet vaststellen 

o zoekende agnost: weet het nog niet 

▪ echte godgelovige blijft trouwens nog altijd ‘zoeker’: waarachtig geloof is nooit eindpunt 

vd zoektocht 
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• tijdsgenoten mstl eerder agnostisch dan atheïstisch 

o God is open vraag  

o heel wat rancunes tgn katholieke kerk, morele voorschriften, instituties en godsbeeld maar 

géén strijdend verzet tov idee van God of transcendente werkelijkheid 

▪ maar men durft transcendente realiteit niet te affirmeren of belijden 

▪ trouwens zo veel mogelijkheden voor levensbeschouwlijke keuze  te veel, men weet 

het allemaal niet meer 

• agnostiscisme kan ook als ‘relativisme’ gezien w 

o hyperlabiliteit: “iedereen heeft beetje gelijk” 

o is tegengestelde van fundamentalisme 

▪ “ik ben enige die gelijk heeft” 

▪ is hyperstabiliteit  gevaarlijk 

o beste is wschl een tussenweg: toch beetje mening hebben 

 

Spirituele leegte en nieuwe religiositeit 

 

Leegte en reacties daarop 

• godsgevlovigen hebben ook dringende vragen te stellen aan ongelovigen 

o hebben indruk dat laatste woord over God nog niet gezegd is 

o ziet wereld zonder God er zoveel beter uit? 

• Duitse filosoof Nietzsche = grote profeet vh atheïsme 

o heel hevig tegen godsgeloof omdat dit natuurlijke wil tot macht in mensen aan banden legt 

o evoceert ijzingwekkende gevolgen vd dood van God 

▪ beweert bevrijding te vinden in leven dat van God ontvoogd is 

▪ meeste mensen worden echt ‘dolende mensen’ die rondzwerven in kilte en leegte 

 
• in duizelingwekkende spirituele leegte knn mensen niet wonen 

• leegte blijft niet leeg 

o als God geen plaats meer heeft: andere ‘goden’ gaan op zijn troon zitten 

o mens kan niet zonder één of andere god  desnoods maakt hij er zelf één 

▪ ‘god’ is dan iets waaraan absolute waarde w gehecht: bezit, macht, vooruitgang, ras, 

eigen vrijheid, genot, gezondheid, … 

▪ deze namaakgoden knn nooit diepste hunker naar echte, ultieme zin vervullen 

 zijn valse goden, afgoden  vallen uiteindelijk één voor één door mand 

 heel wat idealen/idolen vd postmoderne mens zakken in elkaar 

• leegte-ervaring en ontgoocheling in aantal afgoden  terug toename belanstelling voor 

religieuze 

o moderne vertrouwen in maakbaarheid en beheersbaarheid vd dingen heeft grote deuken 

gekregen: grote moderne idealen en utopieën hebben beloftes niet knn waarmaken 
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o alles is te koop maar er blijft diepe spirituele leegte 

▪ weelde kan diepste menselijke vragen niet voldoend en stilleggen 

▪ postmoderne westerse samenleving is getekend door onzekerheid, versplintering en 

gebrek aan ankerpunten en oriëntering 

 geestelijk vacuüm  enorme spirituele zoektocht ontstaan naar houvast en 

ervaringsgerichte heelwording 

 ‘spiritualiteit’ is ‘in’ 

 

Religieus reveil 

• geïsoleerde, geïndividualiseerde en innerlijk versplinterde westerse mens verlangt op te gaan 

in groter geheel 

o hunkering naar heelheid! 

▪ drang komt mee voort uit meervoudig bestaan dat postmoderne individuen leiden 

▪ postmoderne samenleving is Titanic die zinkt 

 Titanic symboliseert wat we beheersbaar willen hebben  nu zien we dit ook 

sneuvelen 

 versplintering: ik ben meervoudig (student, partner, …)  mensen gaan terug op 

zoek naar eenheid, verbinding 

▪ zoektocht naar verbinding in veelheid vh bestaan 

 mensen zoeken naar ‘zelf’ dat diversiteit van ervaringen doorstaat 

 individu wil verbondenheid met groter geheel 

o vandaar ook nieuwe belangstelling voor ‘religiositeit’ in ruime zin vh woord 

▪ religare = verbinden 

▪ religiositeit = zoeken naar verbondenheid, geborgenheid in iets/iemand groter dan jezelf 

• christelijke godsdienst heeft in West-Europa overkoepelende rol verloren 

o maatschappelijke invloed vd westerse christelijke kerken is afgenomen (wel nog bestaande) 

▪ monopoliepositie verloren  vroeger was kerkelijk-christelijke geloofstraditie groot huis 

waarin iedereen beschutting vond 

▪ uitgesproken kerkelijk geloof: enkel nog als privé-overtuiging gedoogd  

 afgelijnde kerkelijk-christelijk spreken over God: veel mensen moeilijk mee 

 secularisatie vd maatschappij  verwereldlijking 

➢ vele andere vormen van religie of levensbeschouwing naast kerkelijk geloof 

➢ MAAR latent nog veel christelijke invloeden vb. > 60% laat zich nog dopen in VL 

o wie niet meer naar kerk gaat: niet noodzakelijk afscheid van religiositeit 

▪ ‘religieuze nieuwbouw’: veel nieuwe religies 

 begrip ‘god’ hierin w liefst vaag en in onpersoonlijke termen ingekleurd 

➢ ‘god’ is hier Kracht, kosmische Energie in alles en allen, … 

➢ “er is ergens IETS meer” = ietsisme (holisme: zoeken naar iets heel) 

 bij nieuwe beeldvormingen vh goddelijke: vaak wat bijeengesprokkeld uit vss 

tradities (in- en uitheems)  mensen combineren 

➢ oudere vormen religie w terug populair vb. Keltisch 

➢ nieuwe invullingen vb. Allerheiligen is saai  Halloween is mysterieus 

▪ dus nog veel mensen voelen zich in onze samenleving aangetrokken tot vss ‘spirituele’ 

en religieuze thema’s  nieuw soort religiositeit 

 iedereen kan naar eigen goeddunken eigen religieus of levensbeschouwelijk menu 

samenstellen 

 Kuitert: “Mens is ongeneeslijk religieus”  geldt dit dan toch ook voor westerse, 

postmoderne mens? 

▪ hedendaagse zinzoekers: grote aantrekkingskracht van vss nieuwe vormen van 

religiositeit: boven- en buitennatuurlijke 

 ook jonge, geschoolde mensen gaan op zoek naar iets dat ze niet begrijpen en 

evenmin knn benoemen 

➢ verlangen naar deelname aan overstijgende, omvattende realiteit 

➢ ‘De Celestijnse Belofte’ werd enorm verspreid 

 fenomeen van ‘New Age’ of Nieuwetijdsdenken! 
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➢ geen echte gevestigde religie maar eerder soort religieuze mentaliteit of spirituele 

geestesstroming  

✓ beschouwd als soort beweging vanaf eind jaren ’70 (vd 20e E) 

✓ moeilijk te omschrijven! 

➢ is stroming met heel vss vertakkingen en eigen, diverse invullingen 

➢ meest specifieke karakteristiek van New Age: holisme 

✓ holisme = zoeken naar eenheid en heelheid 

✓ alles is met alles verbonden: alles hangt samen in één groot kosmisch 

energiegebeuren waarin tegenstellingen met elkaar w verzoend 

➢ New Age spreekt liever over ‘het goddelijke’ dan over God 

✓ het goddelijke = in werkelijkheid inwonende Energie 

✓ persoonlijke God roept scheiding en anders-zijn op 

• betekent nieuwe vloedgolf van religieuze dat ‘God’ aan comeback toe is? 

o wschl niet meteen…: veld van nieuwe religiositeit is heel disparaat  

o eventuele waarde van variëteit aan religieuze overtuigingen zal in praktijk en in toekomst 

van geval tot geval moeten blijken 

▪ er zijn zeker ook wijze zaken te vinden 

▪ hernieuwde belangstelling wijst alleszins zeker op heel belangrijke stroming in westerse 

cultuur: ‘gevoeligheid voor wat mens overstijgt’! 

 mensen beseffen weer dat geestelijke dimensie van bestaan belangrijk (onmisbaar) 

is om mens te zijn 

➢ men verlangt terug naar meer dan puur materiële  spiritualiteit 

➢ mss krijgen mensen terug weet van feit dat we deel uitmaken van groter geheel 

en dat werkelijkheid meer is dan we kunnen zien en begrijpen 

o MAAR nieuwe aandacht voor religieuze betekent NIET per se heropleving vh ‘godsgeloof’ 

▪ niet alles wat religieus is is God-betrokken 

▪ J.B. Metz: “ons klimaat is religievriendelijk atheïsme” 

 eigenlijk ongeloof maar denken dat je in groter geheel hoort, geen persoonlijke God 

 zogenaamde religieuze reveil staat ver af van specifiek bijbels-christelijke godsvisie 

waarin God als radicaal Anders is én als Meest-Nabije w beleefd! 

 

Bijbels-christelijk godsgeloof: crisis, eigenheid en kansen 

 

Crisis vh monotheïsme in onze cultuur 

• veel mensen ver verwijderd van belijdend geloof in persoonlijke, liefdevolle god  minder en 

minder praktiserende christenen 

• redenen voor crisis christelijk godgeloof in W-Europa 

o religie op zich vb. mishandeling, kerk, … 

o culturele redenen: velen vinden in onze cultuur monotheïstisch geloof vreemd 

▪ cultuur is erg gericht op ‘zelf’ (ondanks holistische correcties) 

 persoonlijke band krijgen met transcendente, persoonlijke God w ervaren als iets 

vreemd  

➢ is uitgesproken in Islam  daarom vinden veel mensen Islam vreemd in Westen) 

➢ dit is theocentrisch 

 wij zijn antropocentrisch: geloven in onszelf 

▪ monotheïsme (islam, jodendom, christendom): God w opgevat als persoonlijke god die 

radicaal Andere is! 

 dus geen soort nonieme kracht of diepere dimensie binnen werkelijkheid 

 God = transcendent = heel anders dan wij en onze zichtbare, tastbare werkelijkheid 

 Geheel Andere 

➢ onvoorstelbaar, niet te definiëren 

➢ er is wezenlijk onderscheid tss God en menselijke wereld 

▪ God is ‘immanent’ (‘inwezig’; vnl in Christendom) 

 in monotheïsme w erkend dat God als Andere in verbond/contact wil treden met 

mensen en dat Hij zichzelf in die zin ook aan mensen openbaart en meedeelt 
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 God is immanent: altijd aanwezig, zoekt verbondenheid met mens 

➢ daardoor helpt Hij ook aan verbondenheid tss mensen 

➢ immanentie is typisch sterk ontwikkeld in christendom  de ‘Geheel Andere’ is 

volgens christenten tegelijk Meest Betrokkene, ongehoord Mensenlievende 

 

Eigenheid van bijbels-christelijk godsgeloof: luisteren en vertrouwen 

• eigenheid ligt in erkenning dat er God is die mensen met interesse en liefde tegemoet komt, 

opzoekt en roept tot verbondenheid 

o ‘openbaringsreligie’: God zoekt naar mens  we moetne op zijn uitnodiging durven ingaan 

o itt Oosterse religie: daar moet mens op zoek naar religie 

• christenen geloven in God  hun geloof is eigenlijk antwoord 

o God spreekt zelf eerste woord: hij ‘openbaart’ zich 

▪ openbaart zich op veel vss manieren 

 in stilte 

 in schoonheid vd dingen om je heen 

 in ontmoetingen 

 … 

▪ bijbel = richtinggevend en op bevoorrechte manier Woord van God voor christenen 

 neerslag van wat mensen met God hebben meegemaakt en beleefd 

 hoe God zich heeft gemeld in geschiedenis vh joodse volk als bevrijdene, op mensen 

bedachte God 

 hele resem beelden en metaforen volstaan niet om te vertolken hoe Onnoembare 

zich heeft laten kennen  voorbeelden: God als … 

➢ betrouwbare rots 

➢ herder en hoeder van mensen 

➢ Iemand die omziet naar onaanzienlijke 

➢ ‘Ik zal er zijn voor u’ 

➢ felle tegenwind tgn mensen die anderen kwaad aandoen of rechteloze vertrappen 

➢ Ondoorgrondelijke 

➢ Nieuw-Beginner waar alles uitzichtloos en verloren lijkt 

➢ Bron en Schepper van al wat is 

➢ ‘Barmhartige’ (rachamim)  barmhartig zijn = broze andere zolang willen dragen 

en verdragen tot hij geboren kan worden 

o voor christenen: God heeft zich getoond als mens van vlees en bloed: Jezus Christus 

▪ Jezus = hét Woord van God  mensgeworden woord van  

 Gods hartstochtelijke genegenheid voor mensen  

 oproep tot radicale onderlinge liefde 

▪ “Het Woord is vlees geworden” (Johannesevangelie: Joh 1, 14) 

• attituden van geloven in bijbels-christelijke zin  2-voudig 

o LUISTERHOUDING 

▪ geloven = aanhoren wat God zegt  dit beluisteren, aanvaarden en erop ingaan 

 Gods zelfmededeling en spreken beamen, ermee instemmen en dit uiten in concreet 

levensengagement 

➢ in antwoord op God die roept kan mens zichzelf in echte vrijheid en 

verantwoordelijk ontplooien 

 is ook bij jodendom en islam: je w geen christen/moslim/jood door te mediteren 

(introspectie) maar door te luisteren 

▪ christelijk geloven = op zeggen van iemand anders  mensen die vanuit dat geloof leven 

en het in woord en leven op aanstekelijke en authentieke manier doorgeven 

 geloof is ‘uit gehoor’  wezenlijk getuigenis-geloof! 

 altijd is geloofwaardigheid vd getuig in spel 

▪ geloof w pas volwassen als iemand uit eigen keuze en vrije wil dat geloof eigen maakt 

en er persoonlijk mee omgaat 

 chirstenen: geloof is altijd gave van God waarop je zelf al dan niet kan/wil ingaan 

o VERTROUWEN 
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▪ bijbels-christelijk geloof betekent ‘in relatie treden met persoonlijke God’ 

 te onderscheiden van ‘religie’ in ruime zin vh woord: besef dat je bent opgenomen in 

groter geheel dat je overstijgt, omvat en zin kan geven aan je bestaan 

➢ dus diepe ervaring van verbondenheid waarbij je méér, dieper en verder leest in 

realiteit dan er ogenschijnlijk te lezen valt 

➢ religare = verbinden 

 bijbels-christelijk geloof is specifieker: impliceert engagement 

➢ zich toevertrouwen aan God als Andere die zich meldt en manifesteert in menselijk 

bestaan 

▪ eerste woorden van credo ‘Ik geloof in God’ moeten we verstaan 

 geloven ‘IN’ = relatie aangaan met iemand die je als betrouwbaar erkent 

 godsvertrouwen kan zelfs openbloeien tot eigen soort zekerheid (zoals die kan 

groeien in echte liefde of vriendschap) 

➢ dus niet louter geloven ‘dat’ God bestaat maar vooral ‘in relatie treden met’ God 

als Ander, ‘in’ Hem geloven, Hem liefhebben 

➢ ‘omgaan’ of ‘verkeren’ met God 

 begrippen geloof, vertrouwen en liefhebben zijn etymologisch met elkaar verwant 

➢ Eng: to believe  verwant met to love 

➢ Lat: credo (geloofsbeleidenis) < credere  ik geef God mijn hart, ik geef hem 

krediet 

➢ Fr: la foi (het geloof) < la confidence 

✓ (niet te verwaren met la foie wat de lever betekent. Just so y’all know :p) 

▪ opm: Islam betekent letterlijk “overgave” 

• God krediet geven betekent NIET dat chirstenen onnadenkend moeten geloven in blinde weg 

o godgelovigen vinden in leefwereld merkwaardige aanknopingspunten die geloof in God niet 

bewijzen maar toch als redelijk aanwijzen 

▪ dus het is niet onredelijk om in God te geloven 

▪ MAAR geloof in God is nooit conclusie van redenering: blijft altijd optie waarvan waarde 

pas voluit ontdekt kan w door degene die er zich als ‘binnenstaander’ in engageert 

 

Kansen 

• crisis baart zorgen maar ook kansen 

o crisis kan periode zijn van verdieping, uitzeivering, hernieuwde keuze 

o voorbeeld in onze cultuur: zelf kiezen, niets is opgedrongen  mensen w niet meer geboren 

als christen maar knn er zelf voor kiezen 

• geloofscrisis in W-Europa houdt voor chirstenen grote uitdaging in 

o op zoek gaan hoe ze als minderheidsgroep hun geloof op authentieke en open manier 

gestalte knn geven 

o authenticiteit hangt niet af van groot aantal gelovigen 

▪ hier minder gelovigen 

▪ maar in Latijns-Amerika eerder toename christendom 
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Christelijke visie op God en lijden 

 

Paar klassieke modellen 

 

Inleiding 

• veel pogingen gedaan om te antwoorden op vraag “Waar is God als mensen lijden?” 

o in dit hoofdstuk: 2 traditionele modellen als antwoord  proberen God vrij te pleiten van 

schuld en Hem te rechtvaardigen tov lijden en kwaad id wereld 

▪ God als rechtvaardige Rechter 

▪ God als wijze Pedagoog 

o proberen antwoord te formuleren op kapitale vraag: hoe kan je geloof in almachtige en 

liefdevolle God rijmen met zo veel leed? 

• “theodicee” = rechtvaardiging van god 

o theodiceepogingen zijn dus antwoordpogingen 

o hierbij stoot je wel op grenzen! 

 

God als rechtvaardige Rechter 

 

Idee: God zendt lijden in wereld of laat het toe als straf voor zonde 

• oeroud idee dat lijden resultaat is van menselijke schuld! 

• lijden en schuld  in menselijke geest heel taai met mekaar verweven 

 

Illustratie ahv boek Job 

• binnen joods-christelijke visie heel centrale plaats 

o vss godsbeelden in boek 

o vrienden van Job verdedigen beeld van God als rechtvaardige rechter  proberen 

ongelukkige situatie uit te leggen 

• oudtestamentische boek Job behoort tot Wijsheidsliteratuur 

o opmerking: bijbel is bibliotheek, verzameling heel diverse boeken 

▪ oude testament 

 historische boeken vb. bijbelse volk weg uit Egypte 

 profetische boeken 

➢ profeten werken uit passie voor God 

➢ brengen visioenen voor mensen die wanhopig zijn 

 wijsheidsliteratuur vb. Wijsheidspsalmen, Hooglied, … 

➢ menselijke wijsheid om wijselijk te leven 

➢ vb. Hooglied  

✓ w veel gebruikt bij trouwen  

✓ woord ‘God’ w hierin niet gebruikt 

➢ ook boek Job hoort hier dus bij 

o oorspronkelijk verhaal = kaderverhaal in proza  hoofdstukken 1 en 2 en 42, 7-17 

▪ zitten nu enkel in eerste en laatste stuk vh verhaal 

▪ gaat erover of iemand belangeloos kan geloven (dus geen winst eruit halen) 

▪ Job was rijkste van iedereen en had 7 gezonde zonen en dochters, … 

 Satan beweert dat Jobs geloof niet oprecht en belangeloos is  vraagt aan God of hij 

Job eens mag testen  ene ramp volgt op andere 

➢ Satan in Grieks: Diabolos = ‘splitser’ 

➢ God zegt dat als Job niet meer rijk was, hij rug niet naar God zou keren 

 Job wordt arm, al zijn kinderen gaan dood maar hij blijft gratuit trouw aan God 

➢ nadien krijgt hij allemaal bobbels op huid  blijft geloven ondanks zijn vrouw die 

zegt dat dit niet moet 

 nadien kreeg hij alles dubbel en dik terug: meer geld, 7 zonen, 3 dochters 

▪ fragmentjes 
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o middenstuk gaat uit van lijden (alles tss hoofdstuk 2 en 42) 

▪ staat niet in proza maar in gedicht  geeft worsteling van Job weer en pijnlijke 

verwerking van lijden 

▪ hier vallen wél onvertogen woorden  echte geloofscrisis! 

▪ hfdst 3 = grote klacht 

 w vaak gebruikt bij suïcide-begrafenissen: “waarom ben ik ooit geboren?”  is 

beproefing moe 

 heel menselijk, gebroken! 

▪ echte crisis vecht Job uit met vrienden: Elifaz, Bildad en Sofar: hfdst 4 – 27 

 om beurt nemen zij woord en ieder zegt op eigen manier: God is rechtvaardig 

➢ als Hij je zo treft: je moet misdaan hebben (misschien in verborgene) 

➢ ‘boontje komt om zijn loontje’ 

 Elifaz is nog mild 

 
➢ Job riposteert tgn Elifaz: ontgoocheld door zijn theorieën (6,24) 

➢ Job vaart uit tgn God zelf (7, 15.17 – 18.22) 

 Bildad is steiler en harder: beveelt Job op te houden met onzin 
 

“Je hebt God verlaten in je hart en daarom overkomt je dit lijden” (8, 11-15.20) 
 

 gaat zo door: vrienden treden telkens op als advocaten van God  Job telkens 

ontgoocheld over eerst vrienden en dan God zelf 

➢ tegen God mag je vloeken! (gebeurt vaak in bijbel) 

➢ maar geen gelovige kan zich lange tijd veroorloven zo tgn God uit te varen 

 maar Job blijft hopen op begrip vrienden en hopen op God  te midden van 

woedende aanklacht keert stijl om 

➢ Job smeekt God hem te redden: “Als je lééft, toon het dan!” 

  
➢ vrienden van Job horen niet hoe diep Job eigenlijk nog gelooft 

✓ verwijten hem goddeloosheid en zeggen dat hem nog veel erger te wachten 

staat als hij zo doorgaat met God aan te vallen 
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✓ elementaire gesprekstechniek als Job hen smeekt te luisteren naar zijn klacht 

en achter zijn woord te peilen (hfdst 21) 

❖ maar vrienden gaan gewoon door (hfdst 22) 

 maar toch houdt Job vol dat hij niets verkeerd heeft gedaan (hfdst 27) 

▪ er is iets dat niet klopt: alles was zo mooi (hfdst 29) en dan dit onheil en eindeloos lijden 

(hfdst 30) 

▪ in lang gewetensonderzoek constateert Job dat hij nergens Heer of mensen onrecht deed 

(hfdst 31) 

 

DUS God als Vergelder – fair of niet = visie vd vrienden van Job  

• “Er is iets verkeerd gegaan in je leven. Eigenlijk heb je het zelf gezocht. …” 

 

God als wijze Pedagoog 

• God laat lijden toe en zendt het zelfs als soort medicijn: middel dat ons als mens rijper, dieper 

en sterker kan maken 

o God voedt ons dus op via lijden 

o lijden kan ons louteren  zo knn wij betere mensen worden door ons lijden heen 

▪ is het niet zo dat weerstanden onze vindingrijkheid en weerbaarheid stimuleren? 

▪ w onze enge en soms eigengereide menselijke horizon niet vnl door lijdenservaringen 

opengebroken en verbreed? 

• er zijn zeker spreuken in deze pedagogische sfeer vb. Wijsheid 3,4-5 (boek Oude Testament) 

 

Kritische bedenkingen 

 

Algemeen 

• klassieke antwoorden willen soort antwoord bieden op vraag naar ‘waarom’, naar zin v lijden 

o wie lijden opvat als straf voor zonde of als pedagogisch middel: idd reden gevonden 

o MAAR heeft reden ook niet in veel gevallen lijden vd mensen vergroot? 

• tegen klassieke visies: 2 grote objecties 

o modellen tasten Gods goedheid aan 

▪ God w met oorsprong vh lijden verbonden: laat het toe of zendt het 

▪ als God lijden toelaat, is hij dan nog liefdevolle God? 

o onvoldoende recht gedaan aan onbeschrijfelijke zee van onschuldig menselijk lijden (!!) 

▪ te veel absurd, onverdiend lijden 

▪ zinloos, onschuldig lijden dat door niets kan en mag rechtvaardigd worden! 

 

Bedenkingen bij God als rechtvaardige Rechter 

• God verwerpt zelf vergeldingsuitleg vd vrienden van Job 

o God zegt zelf dat vrienden niet braaf zijn geweest  

o DUS boek verwerpt zelf God als straffer voor kwaad!! 

• naar einde van boek Job: prachtige poëtische stukken waarin andere God tevoorschijn komt 

o God komt Job tegemoet als Ondoorgrondelijke, God is Grote Onbegrijpelijke 

o Job zwijgt (want als mens ben je te klein om alles te begrijpen) 

• God vd vrienden van Job is meer sadist dan rechtvaardig 

• Nieuwe Testament laat ons God zien van vergevende goedheid, God die mensen steeds 

(onverdiend en gratuit) opnieuw laat beginnen 

o God w in Nieuwe Testament Abba-Vader genoemd 

▪ humanisering van God  wil dat mensen leven 

▪ God handelt niet als menselijke boekhouder: Hij is anders 

o (itt God uit Oude Testament: God verontwaardigd door kwaad dat mensen doen) 

• model van lijden als ‘straf voor zonde’ is antwoord dat Jezus expliciet van hand wijst in dispuut 

over blindgeborene in Joh 9, 2-3 

o Johannesevangelie hfdst 9: blindgeborene waarbij Jezus zegt dat er géén schuldige is maar 

dat het omard moet w 

o Jezus gaat in tgn opvatting dat zieken gestraft zijn 
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▪ zieke is niet vervloekt door God 

▪ zieke is net wel geliefde, beminde die alle hulp waardig is 

 

Bedenkingen bij God als Pedagoog 

• dat God met lijden pedagogische bedoelingen heeft kan men niet zomaar als algemene regel 

vooropstellen  

o algemene regel kan trouwens nooit: er is geen algemeen geldend antwoord en nog minder 

interpretatiemodel dat je kan opdringen aan iemand 

o notie van lijden als loutering / opvoedkundig middel stoot op grens van bepaalde ervaringen 

van absurd, onschuldig lijden 

• rabbijn H. Kushner: heeft dergelijke antwoordpogingen heel scherp bekritiseerd 

o bepaalde uitingen van goed bedoelde ‘troost’ slaan bal volledig mis 

• sommige godgelovigen zelf getuigen dat leven en geloof diepere wending gekregen hebben 

door lijdenservaring 

o is hoogst persoonlijk antwoord  wel respecteren 

o er zijn idd mensen die groeien door lijdenservaring maar ook mensen die verbitterd geraken 

▪ vb. ouders overleden student 

 vader van niet- naar wel gelovig gegaan 

 moeder van gelovig naar niet-gelovig gegaan, totaal toegeklapt 

▪ mstl zegt men pas na lijdenservaring dat men sterker/beter is geworden 

• belangrijke woorden: KAN en SOMS 

o lijden KAN soms soort van heilzame, opvoedkundige waarde hebben 

o lijden en weerstanden KUNNEN SOMS stimulans zijn in leven van mensen 

o lijden KAN SOMS onze ik-betrokken wereld openbreken en verruimen 

 

Nieuw antwoord: (mee)lijdende God 

• nieuw antwoord: God wil lijden niet, Hij laat het ook niet toe, maar Hij reageert op lijden van 

mensen en lijdt met hen mee 

o populair geworden in 20e E (zeker ook na Auschwitz) 

o belangrijke aspecten 

▪ God niet gezien als oorzaak van lijden 

▪ God laat onaanvaardbaar lijden NIET toe 

 nadruk op goedheid van God 

 God is lijdende lotgenoot 

➢ A.N. Whitehead: “God is lijdende metgezel die ons verstaat” 

➢ verhaal van Elie Wiesel in geschrift ‘De Nacht’ 

✓ over iemand die opgehangen werd  iedereen verontwaardigd, vroegen waar 

God was 

✓ conclusie: “Hier is God… Hij hangt aan de galg…” (dus God stond aan kant vd 

onverdiend lijdende persoon) 

• courante spreken over God die met mensen mee lijdt is vrij recent fenomeen 

o grote verdienste antwoord: Gods nabijheid, verbondenheid met (vaak onschuldige) lijdende 

mens w sterk beklemtoond! 

▪ dus waarde is solidariteit v God i/h licht plaatsen: laat lijdende mens niet achter 

o maar toch enkele vraagtekens  

▪ zou God echt afzien, smart ondergaan en ‘lijden’ als mensen door lijden w getroffen? 

 mss beter eerder ‘medeleven’ dan letterlijk ‘mee-lijden’? 

 want lijden hoort tot eindige, beperkte menselijke conditie  God is daaraan niet 

onderhevig 

➢ God is oneindig  kan niet ‘lijden’ 

▪ is lijdende God nog wel God die wereldgeschiedenis ten goede leidt? 

 is Hij de Heer en Schepper, Degene die met ons kan strijden tégen lijden en ons 

uiteindelijk kan bevrijden uit lijden? 

 kan lijdende God echt troost bieden? 
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o Jezus Christus (volgens christenen Gods mensgeworden Zoon) heeft ons lot gedeeld en 

werkelijk geleden 

▪ zijn solidariteit met mensen die leven in godverlatenheid is onvergetelijk 

 

‘Antwoord’ vanuit het Christusgebeuren 

 

Waar is God als mensen lijden?  antwoord best halen vanuit gebeuren met Jezus Christus 

• antwoord kan nooit sluitende verklaring zijn  vele waarom-vragen blijven onbeantwoord 

• maar stukje verheldering mogelijk + stimulans tot groter vertrouwen en radicalere inzet voor 

lijdende medemens 

• Jezus leert ons 3 dingen 

o bijstand, solidariteit 

▪ Jezus spreekt en handelt in naam van God om mensen bij te staan 

 toont dat God mensen wil bijstaan 

 ook in handelen (woord en daad) w meededogen duidelijk 

▪ openbaart liefde van God ook in passie: eigen leven en dood van Jezus 

o lijden = niet laatste woord: er is een weg door  God heeft laatste woord! 

o God = bron van alle leven (heeft eerste woord) 

▪ niet enkel in begin (theïsme) 

▪ maar continu in leven 

 

1. BIJSTAND, SOLIDARITEIT  ‘Die ons bij-staat’ 

• bijbelse godsnaam ‘Jahwe’ = veelbetekenend 

o Kees Waaijman vertaalt het als ‘Wezer’ 

o Wezer is ook ‘Bijstand’ 

• christenen knn toegroeien (doorheen periodes van verzet en troosteloosheid) naar vertrouwen 

dat onzichtbare God mensen nooit loslaat, dat Hij ons wil bij-staan en dragen 

o ook in duisternis en pijn 

• bijbel: mensen uit volk Israël hebben in allerlei situaties God erkend en beleefd als ‘Degene 

die bij-staat’, Degene die zegt en doet ‘Ik zal er zijn voor u!’ 

o bijbelse God is God die zich associeert met meest broze en breekbare mensen 

o God heeft handen en voeten gekregen in Jezus 

▪ ongeëvenaard: de Onzichtbare heeft zijn gelaat getoond in edelste mens ooit geboren: 

Jezus van Nazaret 

▪ overtuiging van christenen van prille begin: wie naar Jezus Christus kijkt ziet God zelf 

ah werk 

 Jezus Christus = unieke focus / brandpunt van wie God is voor christenen!  in mens 

van vlees en bloed w duidelijk wie God is 

• als christenen zich vraag stellen waar God te vinden is als mensen lijden: kijken en luisteren 

dus best naar Jezus  

o al bij aanvang van openbaar optreden: Jezus kondigt aan dat Hij goede blijmakende 

boodschap heeft voor arme, berooide, gekwetste mensen 

▪ is inderdaad door Gods goede Geest gezalfde, de Messias  komt met vreugdevolle 

tijding voor wie er slecht aan toe is 

▪ volgens bijbelkenners: zaligsprekingen in Jezus’ mond waren oorspronkelijk gericht tot 

mensen die werkelijk gebukt door leven moesten gaan 

 in woord én daad staat Jezus concrete arme, zieken en gebroken mensen bij 

 in Hem w bekommernis weerspiegeld van God die het opneemt voor wie het moeilijk 

heeft 

o spreekt en handelt in naam van God om mensen bij te staan 

▪ Gods toewending tot lijdende mensen w in Jezus (vlees en bloed) heel concreet 

▪ ook in handelen (woord én daad): meededogen duidelijk 

o DUS God die het opneemt voor wie het moeilijk heeft 

• evangelische verhalen over genezingen die Jezus heeft verricht! 

o “evangelie” = geloofsgetuigenissen (getuigen over wat Jezus gezegd en gedaan heeft) 
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▪ géén exacte reportages over allerhande bizarre mirakels van Jezus 

▪ maar hebben grote bedoeling te verkondigen dat Gods helende werkzaamheid 

doorbreekt in Jezus handelwijze 

 DUS ‘wonder’ in evangeliën doelt op iets anders dan waaraan wij spontaan denken 

➢ spontaan: irrationele, onverklaarbare, uitzonderlijke gebeurtenis 

➢ evangelisch wonder: geen ‘sensatie’ maar vooral ‘signaal’ of teken van Gods 

heilbrengende nabijheid 

✓ men ontdekt bekommernis van God erin 

 ‘dunamis’ (Gr.) = dynamische, krachtige daden waarin mensen kracht van God 

hebben ontdekt die mensen zorg wil verlenen 

o toch zal Jezus zeker bepaalde ‘wonderen’ (vb. genezingen) verricht hebben 

▪ niet verwonderlijk: in die tijd veel verhalen over wonderen en wonderdoeners 

 vb. Asclepiostempel van Epidauros was in 1e E na Christus bedevaardsoord voor 

mensen die wilden genezen worden (niet christelijk) 

➢ gezondheidskuur: medisch en religieus 

✓ mensen gingen ’s nachts naar tempel  in visioen kwamen ze tot genezing 

✓ dus uitzonderlijke van Jezus ligt NIET in genezingen! 

➢ dit was vnl voor Rijken 

 Jezus had zekere reputatie als ‘exorcist’ 

➢ evangelisten vertellen hoe Jezus strijd aanbindt tgn allerhande ziekten en kwalen 

die met demonen en vernietigende krachten werden geassocieerd 

▪ wat is er dan wel uitzonderlijk aan Jezus? 

 voornamelijk armen 

 nooit zelf op voorgrond 

➢ Jezus doet nooit wonderen voor show of uit eigenbelang 

➢ waar men in Hem geïnteresseerd is owv miraculeuze: deinst terug 

 Jezus wilde héle mens genezen! 

➢ niet enkel fysiek herstel 

➢ ook sociaal en religieus 

✓ haalt hen weg uit isolement en vervreemding 

✓ zondenvergeving is belangrijke heling: genezing van kwaal die zelfzucht of 

zonde heet (vb. Mc 2,17) 

 helende werkzaamheid is altijd persoonsgericht en opvallend eenvoudig 

➢ wschl ook psychosomatische mechanismen 

o eigene van genezingswonderen w in evangelisch perspectief pas ontsloten vanuit geloof: 

tekenen van beginnende doorbraak van Gods Rijk 

▪ daar waar God echt God mag zijn (zoals in Jezus) w mensen geheeld en bevrijd, komen 

bedreigde mensen tot hun recht 

▪ God trekt zich lot aan van gekwetste mensen, hij is solidair met hen 

 hiervan is Jezus incarnatie: zichtbare en werkzame gestalte 

• mededogen van God met gekwetste mensen bereikt climax in Jezus’ eigen lijden en dood! 

o dieptepunt van Jezus’ leven en zending = schrikwekkende kruisdood 

▪ iemand die alleen goed wou doen is als misdadiger gestorven! 

o hoogtepunt want niet enkel geïnteresseerd in broze, gekwetste mensen maar heeft er zich 

uiteindelijk ook mee geïdentificeerd 

▪ Frans schrijver Paul Claudel: “Jezus is niet gekomen om het lijden uit te leggen of alle 

lijden weg te nemen. Hij is gekomen om het lijden met zijn aanwezigheid te vullen.” 

▪ Jezus = icoon van barmhartige God, ook op kruis 

 niet alleen in actie 

 ook in passie openbaart hij liefde van God! 

o gekruisigde Jezus onthult  

▪ Gods vergevingsgezindheid 

▪ Gods solidariteit met wie lijdt, al wie gekwetst of gebukt door leven moet gaan 

o Jezus’ kruisdood voor christenen  

▪ géén bevredigende uitleg of verklaring over relatie tss God en lijden 
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▪ maar kan wél ah licht brengen dat God zelfs in Golgota is afgedaald en steunend nabij 

blijft 

 Golgota = meest duistere uithoek van het menselijk bestaan 

 differentiatie christendom met andere religies: stichter eindigt niet in triomf maar in 

kwetsbaarheid 

• dat God Degene is die mensen bij-staat is kan je volgens christelijke overtuiging op spoor 

komen via mensen hier en nu die je vriendelijk en zorgzaam blijven omringen in uren v nood 

o afglans van Gods barmhartigheid kan in tochtgenoot, vriend vd lijdende mensen w ontdekt 

▪ glimp van Gods goedheid kan oplichten in mensen die zieken, eenzamen en treurenden 

helpen, omarmen en troosten 

▪ zij knn je iets doen vermoeden vd Onzichtbare die mensen nooit laten vallen! 

o dus ook mensen mogen participeren in mededogen en zorg! 

▪ vb. Artsen Zonder Grenzen  dáár is God 

▪ vb. God is er in troost vd één voor de ander 

 

2. WEG DOOR LIJDEN HEEN: GOD HEEFT LAATSTE WOORD (lijden heeft niét laatste woord) 

• volgens evangeliën verdwijnt Jezus’ leven in zelfvergeten goedheid niet in totale leegte maar 

mondt uit in Gods eeuwigheid 

• Jezusverhaal valt niet definitief stil op Goede Vrijdag: op 3e dag werd Jezus door zijn Vader uit 

dood opgewekt! 

o voor gelovigen: dit is belofte dat lijden, kwaad en dood niet laatste woord zullen hebben! 

o net als voor Jezus: voor mensen is er geen weg beloofd zonder lijden maar dóór lijden heen 

o R. Michiels: “God heeft Jezus niet behoud voor lijden maar in lijden.”  

o betekenis van ‘pasen’ 

▪ < ‘Pascha’ = ‘weg’ 

▪ pasen wil dus zeggen dat er doortocht mogelijk is doorheen lijden en dood 

o veelbetekenend dat Jezus verrezen is ‘op de derde dag’ 

▪ derde dag is in bijbel vaak dag waarop onheil in heil w omgezet 

 eerst lijkt alles uitzichtloos  dan komt dag van God, derde dag 

 vb. Oude Testament: profeet Jona loopt weg van God  komt terecht in buik van 

zeemonster  op 3e dag w hij aan land uitgespuwd 

▪ Jezus ‘op 3e dag’ door Vader uit dood is weggeroepen stelt beloftevol in vooruitzicht dat 

voor mensen ooit dé ‘Derde Dag’ zal aanbreken 

 dag waarop alle lijden, kwaad en dood voorgoed voorbij zijn 

 daarom zijn christenen mensen van hoop 

 

3. GOD HEEFT EERSTE WOORD 

• God heeft als Schepper, Bron van alle leven ook eerste woord 

o vraag komt terug: “vanwaar komt dan lijden en kwaad in de wereld?” (= “unde mallum?”) 

• kwaad is volgens christelijke overtuiging geen even oorspronkelijk principe als goede 

o hierin verschilt christendom grondig van dualistische visies! 

▪ christendom = géén dualisme 

 er zijn géén 2 even sterke levensvisies 

 wat is dan wel?: goede (God) is oorspronkelijker (dieper) dan het kwaad en zal ook 

het uiteindelijke zijn 

▪ itt dualisme: goed en kwaad even oorspronkelijk 

• vanwaar dan neigeing tot kwaad? 

o vrijheid, zelfstandigheid – menselijke verantwoordelijkheid 

▪ God heeft uit liefde het andere dan zichzelf in leven geroepen en houdt dit voortdurend 

in bestaan  eindige en relatief zelfstandige schepping 

▪ God heeft mensen vrij geschept 

 opdat Hij kan liefhebben (belangrijk voor God)  

➢ zonder geschenk van vrijheid is er geen echte liefdescommunicatie  

 als God vrije schepselen laat bestaan: mogelijkheid vh morele kwaad daarin besloten 

➢ mens misbruikt zijn vrijheid… 
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➢ dus MORELE kwaad is prijs voor vrijheid 

▪ er zijn ook machten die ons verleiden tot kwaad  je laten verleiden is menselijke 

verantwoordelijkheid 

o lijden < oneindigheid (dus niet voortkomend uit mens zelf) 

▪ natuur kent relatieve zelfstandigheid 

 kosmos heeft eigen wetmatigheid en dynamiek die God niet zomaar van bovenaf 

doorbreekt of onderbreekt 

 onvermijdelijk dat in wereldproces zich ook negatieve processen en fenomenen 

voordoen 

▪ lijden hoort tot ons eindig menselijk leven met zijn vele mogelijkheden maar ook met 

pijnlijke grenzen en beperkingen 

▪ had God dat niet allemaal wat beter kunnen ‘regelen’, had Hij niet heel andere wereld 

knn scheppen waarin ellende niet voorkomt? 

 weten we niet!: we kennen enkel déze eindige wereld 

 hele vraag is dan of het moeite waard is om als mens in déze wereld te leven? 

➢ “To be or not to be, that’s the question”  is het beter in deze wereld te bestaan 

dan helemaal niet te bestaan? 

➢ we mogen niet vergeten dat leven ook mooi is 

✓ leven kent veel raadsels, pijn en verdriet maar ook bronnen van oprechte 

goedheid, schoonheid en vreugde 

✓ weegt één moment van echte liefde of genegenheid niet op tegen lijden dat we 

meemaken? 

✓ e moeten nadenken over zin vh leven  vraag is niet of je geleden hebt (want 

is eindig) maar of je genegenheid hebt ervaren… 

➢ niemand kan hier antwoord op geven in plaats van ander! 

✓ Augustinus (diepgelovige christen): “Met al ons geluk, houden we toch van het 

leven.”  

✓ maar goed te begrijpen dat mensen die ene tegenslag na andere moeten 

verwerken of die kampen met afschuwelijke pijn of onrecht niet allen tot die 

beaming knn komen! 

 

Consequenties naar beleving toe 

 

Lijden daagt mensen niet alleen uit tot vormen van levensvisie maar ook tot zekere ‘spiritualiteit’ of 

concrete zin-beleving 

 voor christenen: christelijke visie belangrijke consequenties naar beleving van geloof en leven toe 

 

God blijven aanspreken 

• relatie tot God: vitaal dat christen zich blijft richten tot God 

o ook al lijkt Hij ver weg en ziet hij ‘het’ of Hem niet meer… 

o volgens bijbels-christelijke geloofstraditie: je mag roepen, schreeuwen, vloeken tot God 

zolang je maar blijft converseren 

▪ zoals Job: vloeken en rebelleren mag; je mag zeggen dat je het niet meer weet; … 

▪ God < Gutto (Indogermaans) = roepen tot iets of iemand 

o vocatief, blijven aanspreken van God is essentieel voor gelovige! 

• godsrelatie w concreet in gebed 

o bijbelboek Psalmen: heel wat smeekgebeden 

▪ mensen die vanuit nood God klagend en smekend aanspreken (vb. Psalm 130) 

▪ Jezus bad vaak psalmen  menselijk heel herkenbaar dat Hij zijn ellende en 

godverlatenheid op kruis heeft uitgeschreeus met woorden van Psalm 22 (Mc 15,34) 

o alles kan uitgeschreeuwd w in gebed: als het maar geadresseerd w, als miserie maar 

vocatief wordt 

▪ gelovigen vertrouwen dat ze niet tgn muur roepen als ze zich richten tot Onzichtbare 

▪ vb. veroordeelde in isoleercel  probeerde iemand te adresseren door te bonzen op 

muren/roepen want voelde zich zo alleen 
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 groot verlangen: gehoord worden 

o God hoort noodkreten vd mensen: hij is er en luistert (al lijkt alles in tegendeel te wijzen) 

▪ maar verhoort God ons wel? 

▪ D. Bonhoeffer: “God vervult niet altijd je wensen maar je verkeert altijd in zijn bijstand” 

• door pijn, moeite en protest heen knn gelovigen door-groeien naar overgave  in geloof grote 

energiebron vinden om lijden te dragen 

o geloven is  

▪ ‘ja, ondanks pijn’, ‘ja, doorheen pijn’, ‘vertrouwen, ondanks’ 

▪ ‘amen’ zeggen: ‘en toch zijt Gij betrouwbaar…’ 

o geloof maakt niet immuun voor lijden 

• ook voor christenen die op God vertrouwen: veel waarom-vragen blijven onopgehelderd 

o bijbels-christelijk geloven = zich blijven hechten aan liefdevolle God ook al is daar 

ogenschijnlijk weinig reden toe 

▪ op muur in Warschau heeft joodse jongen ooit geschreven: “Ik geloof in de zon, ook als 

ze niet schijnt. Ik geloof in liefde, ook als ik haar niet bespeur. Ik geloof in God, ook als 

ik Hem niet zie.” 

▪ geloven = zonder veel te verstaan wel veel kunnen doorstaan 

 

Naaste worden 

• christenen knn niet zomaar neutraal en vrijblijvend over lijden spreken en nadenken 

• lijden van andere mensen daagt hen uit  in spoor van Jezus Christus  

o strijden tegen onophefbaar lijden 

o protesteren tegen onrecht 

o zich laten raken door broze mensen  

o hen aandachtig en barmhartig tegemoet te treden, te troosten en effectief te steunen 

• meededogen, barmhartigheid: niet enkel voelen maar ook doen! 

o grote devies van Jezus: “Wees barmhartig zoals je Vader barmhartig is” (Lc 6,36) 

• tevergeefs zoeken we in evangeliën naar theorieën over naastenliefde 

o we lezen wel hoe Jezus heel concreet naaste is geworden van noodlijdenden 

o ‘meededogen’ tov kwetsbare en gekwetste vraagt hij ook van leerlingen 

▪ ook al kost mededogen hen iets 

▪ wie liefheeft: is bereid prijs vd liefde te betalen 

• opmerking: film ‘Shadowlands’ = autobiografische film over prof. Lewis (prof. literatuur in 

Oxford)  spreekt voor aula over lijden 

o daarna deelt hij handtekeningen uit 

o dan komt Joy: vraagt handtekening voor haar zoontje 

▪ “hij antwoordt: “kom maar af bij Kerstmis omdat je het zo lief vraagt” 

 ze komt op kerstmis 

 vertelt heel verhaal: ze is getrouwd met agressieve man 

▪ Joy stelt nieuwe vraag: “mag ik met je trouwen, op papier, om mijn slecht leven te 

ontvluchten?” 

 ze trouwen en zij trekt bij hem in 

 nadien krijgt ze kanker  prof en zijn broer zorgen voor haar en haar zoontje 

➢ na haar dood: hij zorgt voor haar zoontje 

➢ prof. Lewis zegt: “Why love, if losing hurts so much? I have no answers anymore: 

only the life I have lived. Twice in that life I've been given the choice: as a boy 

and as a man. The boy chose safety, the man chooses suffering. The pain now is 

part of the happiness then. That's the deal.”  
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Verantwoordelijkheid voor lijdende ander: filosofische dieptelezing van parabel van bamhartige 

samaritaan 

 

Inleiding: waar past dit? 

• vorige hoodstukken: mededogen met lijdende ander 

o compassion = kerngedachte in humane levensvisies en religies 

• dit hoofdstuk: filosofische benadering die beoogt om universele tendens rond compassion te 

brengen 

o vertrekt van parabel van barmhartige samaritaan 

▪ parabel = fictief spiegelverhaal dat mensen wil wakkerschudden (je moet jezelf spiegelen) 

o filosofische benadering E. Levinas (Fr-Joodse filosoof): dmv verhaal barmhartige 

samaritaan kan je veel vertellen wat compassion is 

▪ Levinas zei over Burggraeve dat die hem beter begrijpt dan Levinas zichzelf begrijpt 

▪ Levinas spreekt over ‘compassion’ 

 medelijden in Nl lijkt wat neerbuigend 

 het gaat eerder over mededogen, barmhartigheid 

▪ teksten van R. Burggraeve zijn basis voor dit hoofdstuk! 

 

Parabel van Jezus – door evangelist Lucas 

 

 
 

 samenvatting vd parabel 

• in Lucastien: vraag aan Jezus wat voornaamste gebod is 

• vraag “wie is mijn naaste?”  Jezus vertelt parabel 

o er was eens een man op eenzame weg  werd overvallen door rovers  halfdood 

achtergelaten  3 reizigers passeren 

▪ 1 leviet (wil Joods priester w): zag man, maakte boog en ging verder 

▪ 1 priester  idem 

▪ 1 samaritaan (aartsvijand vd Joden) 

 ‘esplanchiste’ (??) = ingewanden die omkeren als je iets erg ziet 

 verzorgde man  brengt hem naar herberg op zijn eigen dier  betaalt 

o “hij is naaste geworden, hij die barmhartigheid heeft getoond” 
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Mens voor zichzelf onderweg: verantwoordelijkheid in eerste persoon 

• verhaal gaat NIET over  

o edelmoedig opzet mensen die obv persoonlijk ideaal beslissen ‘goed werk’ te verrichten  

bewust met voorbedachten rade naar noodlijdend medemens gaan om hem bij te staan 

o caritatief of sociaal engagement vd ene mens voor andere 

• verhaal start niet vanuit ik maar vanuit ander 

o verhaal veronderstelt niet een edelmoedig en liefdevol ik 

o gaat wel uit van zeer ‘natuurlijke’ ik dat eerst aan zichzelf en eigen bestaan denkt 

• 3 reizigers = symbool voor ons leven (blik op afstand over onszelf): levensweg  

o 3 reizigers zijn voor zichzelf onderweg 

▪ niet direct bedoeld om een ander te helpen  

▪ maar vanuit eigen bestaansontwerp: op weg om (volgens eigen plannen en 

voorzieningen) hun leven waar te maken 

 priester, leviet en Samaritaan: elk met eigen doelstellingen vanuit Jeruzalem naar 

Jericho onderweg 

o natuurlijk levensproject vd mens: niet gericht op ander, maar om eigen project te realiseren 

▪ leven is ‘reis’ die door iedere mens w ondernomen vanuit eigen opzet en ‘reisplan’ 

 niet van meet af duidelijk en ondubbelzinnig gegeven 

 groeit gaandeweg en krijgt perspectief – by trial en error 

▪ dit is verantwoordelijkheid in eerste persoon: ik heb verantwoordelijkheid om eigen 

leven te ontwerpen 

 ikzelf ben zowel vertrekpunt als voorwerp/doel vd verantwoordelijkheid 

 ik voel mij vanbinnenuit (vanuit existentiedynamiek zelf) ertoe gedreven om  

➢ zorg voor mezelf op te nemen  

➢ in te staan voor persoonlijk zin-vol en gelukkig bestaan 

 ik voel mijn bestaan aan als iets dat ik ‘te zijn heb’ 

➢ niet enkel als feit maar ook als taak / opdracht waarin zeker ‘moeten’ steekt 

➢ dus verantwoordelijk voor: ik ben er aansprakelijk voor en kan ter verantwoording 

geroepen worden vooral voor wat ik gedaan heb 

▪ dit is gezonde, natuurlijke baatzucht die we allen hebben 

 is géén zelfzucht 

➢ we mogen baatzucht niet negatief opvatten als laag-bij-de-grondse en gemene 

perversiteit van immoreel egoïsme 

➢ wel ‘natuurlijk’ en positief egocentrisme: gezonde zelfliefde 

 we zijn allemaal gericht op eigen ontplooiing en daar is niks mis mee  “ik heb te 

zorgen voor mezelf” 

➢ als eigen en behoeftig wezen: gezond ‘ik’ kan niet anders dan om zichzelf en zijn 

eigen bekommerd zijn 

✓ behoeftig wezen: lichamelijk wezen van ‘tekort’, beperktheid en allerlei vormen 

gebrek en negativiteit 

✓ proberen leegte op te heffen, letterlijk te ‘vervullen’ 

➢ mens wil als ‘ik’ slagen in leven  zekere volkomenheid en geluk bereiken 

o autonomie = zelfontplooiing 

▪ ‘ik’ is in letterlijke zin vh woord ‘voor zich’: leeft vanuit en voor zichzelf 

▪ probeert zichzelf waar te maken volgens idealen en dromen die het over zijn bestaan 

koestert  

 op creatieve wijze: met alle middelen die het ter beschikking heeft 

 

Ander ‘onder-breekt’ mens onderweg 

• ongezien, ongepland breekt iets ‘anders’ in bestaan vd drie mensen onderweg binnen  reis 

vd drie personen w letterlijk ‘onderbroken’ 

o ‘andere’ en ‘extra-ordinaire’, ‘buitengewone’ dat in geplande orde vd dag binnenbreekt is 

hier andere mens die mij op welbepaalde manier verantwoordelijk maakt 

o besef dat je niet alleen op wereld bent : je w geconfronteerd met anderen in positieve en 

negatieve zin 
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• eerste ontmoeting met anderen = confrontatie met heteronomie 

o heteronomie vd verschijning vd ander  daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid 

▪ heteronomie = “wet vd ander die binnenkomt” 

o alles vertrekt niet van mij naar ander maar vanuit ander naar mij 

▪ ik bots onwillekeurig op ander  ondanks mezelf w ik met ander geconfronteerd 

▪ confrontatie die ondanks mezelf aan mij voltrekt 

 bij toeval w je geconfronteerd met andere: ‘zij vallen op mij toe” 

 volstrekt onvoorzien en oncontroleerbaar breekt ander mijn bestaan binnen  gooit 

dit ondersteboven tegen hele zin van mijn zijnspoging en vrijheid in 

➢ ik heb daar niet om gevraagd maar ze zijn er en je w altijd door leed vd ander 

aangedaan  of ik dit nu wil of niet 

▪ eerst is dit onaangename ordeverstoring! 

 voor reizigers: obstakel, vervelend onderweg  is verstoring vd eigen plannen 

 dit is dus ervaring vd heteronomie 

• verhaal van barmhartige Samaritaan begint met brutale feit dat ‘een ander’ door bandieten 

beroofd is en halfdood is geslagen en langs weg is achtergelaten 

o dit is voor drie mensen die ‘eigen weg’ gaan een echte ‘ervaring’, reële gebeurtenis want 

feit staat haaks op hun bestaan 

o ‘ander’ doet zich hier voor als onvoorspelbaar en verrassend feit bij uitstek  

▪ hebben het niet op voorhand gepland  

 in tekst komen ze “bij toeval” juist langs 

 waren er al helemaal niet op voorzien want waren alle drie met andere dingen bezig 

dan zo’n toeval (letterlijk toeval = wat ‘te beurt valt’) 

▪ voor persoonlijke planning wensten en hoopten ze dat er niets zou ‘gebeuren’ 

 mss hadden ze vóór reis zelfs vroom gebeden dat alles goed zou mogen verlopen en 

hen geen ‘ongeluk’ (wat geluk dwarsboomt) zou overkomen 

▪ mens die langs weg ligt ervaren drie mensen als ‘orde-verstoring’ en dwarsboming 

 “alteriteit” = anderszijn vd ander, radicale ‘vreemdheid’ en ‘uitwendigheid’ 

 

Door lijden van de ander ‘aangedaan’ 

NIET TE KENNEN !! p. 75 – 81  wel eens lezen voor kernidee 

 

Er gaat ethisch appèl uit van lijdende ander 

NIET TE KENNEN !! p. 75 – 81  wel eens lezen voor kernidee 

 

Positief of negatief antwoord op ethisch appèl van ander 

 

Uitgedaagd tot grondkeuze 

• drie personen uit evangelisch verhaal ervaren berooide, lijdende mens langs weg als ethisch 

appèl  blijkt uit reacties 

o iedereen is aangedaan = gedeneutraliseerd 

▪ priester en leviet zijn ook aangedaan  maken boog en helpen niet 

 boog maken = ontwijken van appèl 

 men kan enkel appèl (verschijning vd ander) ontwijken als men het eerst al heeft 

opgemerkt 

▪ Samaritaan is gedeneutraliseerd en helpt wel = positief antwoord 

o gaat niet om vrijblijvende keuze tss twee gelijke mogelijkheden: ‘neen’ (direct, brutaal of 

indirect en iets ‘beschaafder’) of ‘ja’ zeggen 

▪ eigenlijk MOET men “ja” zeggen maar kán men “neen” zeggen 

▪ dat is kern vd ethische ervaring: moéten kiezen voor goede maar kwade kúnnen kiezen 

 hoogste ‘niet-onverschilligheid’ !! 

• verantwoordelijkheid in 2e zin (verantwoordelijkheid door en voor ander) houdt bevordering of 

verheffing vh ‘ik’ in 

o we w niet alleen gtroffen door lijden vd ander maar blik vh lijden vd kwetsende ander = 

ook appèl (soort bevel) 
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▪ “Jij zult me helpen”, “Help me, kom me tegemoet” 

▪ “kwetsbare gelaat” = cruciale gedachte voor Levinas 

 als iemand je aankijkt vanuit nood, word je opgevorderd  

 dus niet enkel feitelijke ontmoeting 

➢ vooral kwetsbaarheid vd ander vordert je op 

➢ je w verantwoordelijk gemaakt vanuit kwetsbare andere!  ter verantwoording 

geroepen 

o appèl van verantwoordelijkheid gaat aan mijn vrijheid vooraf  ik moét ze realiseren 

▪ tegelijk ben ik het zélf die ze moet waarmaken 

▪ dus géén uitschakeling maar inschakeling van mezelf: ik moét antwoorden maar ík ben 

het (en niemand anders) die moet antwoorden! 

 impliceert heel eigen vorm van uitverkiezing 

 dit is verantwoordelijkheid id 2e persoon 

➢ initiatief komt niet uit onszelf: ik WORD verantwoordelijk gesteld (vanuit ander 

die me aankijkt in kwetsbaarheid) 

➢ verantwoordelijkheid vanuit ander voor ander 

o appèl van lijden dat van ander uitgaat maakt mij persoonlijk verantwoordelijk! 

▪ ik mag (niet ‘ik kan’) mij niet van deze verantwoordelijkheid onttrekken 

 concrete ervaring door feit dat ander door onmiddellijke aanwezigheid recht op mij 

toe-komt: face-to-face, oog-in-oog 

 dit is “niet-verwisselbaarheid” of onvervangbaarheid van mijn verantwoordelijkheid! 

▪ verantwoordelijkheid betekent géén vervreemding voor mij: gaat aan mijn vrijheid 

vooraf maar bevordert mij tot hoogste uniek-zijn 

 in uitverkiezing (die mij door verschijning van noodlijdende ander w aangedaan) 

ontdek ik mijn ‘eigenheid’ op heel andere manier dan in streven naar zelfontplooiing 

 ik ben unieke omdat ik ‘apart gesteld word’ 

➢ ik word apart gesteld: als énige die hier en nu uitverkoren en geroepen is om 

unieke noodlijdende ander nabij te zijn  

✓ ik ben uniek voor de ander omdat ik er op dat moment ben om te antwoorden 

aan die persoon 

➢ dus NIET door karaktertrekken, vermogens, prestaties of status 

o verhaal impliceert dat ethische niet meer bepaald w als vrijheid van initiatief maar als 

vrijheid van antwoord 

▪ vrijheid heeft ‘antwoord-karakter’: ik (en niemand anders) w ver-antwoord-elijk gesteld 

▪ menselijke kan zich enkel voltrekken als ‘ja’ op deze situatie die mij overkomt en tot vrij 

en allerpersoonlijkst antwoord ‘roept’ 

o betekent ook dat aangedane verantwoordelijkheid tot opgenomen verantwoordelijkheid 

moet w: eist fundamentele optie of grondkeuze 

▪ ondanks mezelf w ik verantwoordelijk gesteld  ik moét antwoorden (kan 

verantwoordelijkheid niet ontwijken) 

 ik kan niet doen alsof verantwoordelijkheid mij niet aangaat, alsof ik van niets weet 

 doen ‘alsof’ is reeds appèl gehoord hebben én bepaalde keuze gemaakt hebben 

▪ ethische verantwoordelijkheid: ik ben ethisch verplicht om ander te helpen die me hierin 

appeleert 

 geen dwang: ik kan ook in alle vrijheid niet ingaan op die hulpvraag 

 dus je moet wel “ja” zeggen maar je kan ook “nee” zeggen = ethische grondervaring 

➢ je w uitgedaagd tot positief antwoord op vraag vd mens  maar blijft keuze 

➢ je kan vraag afwimpelen maar dat is onethisch 

▪ hoe ik antwoordt hangt af van mijn vrijheid  keuze 

 JA zeggen op appèl dat mij verantwoordelijk maakt 

 NEEN zeggen (blik/oor afwenden is dit reeds) 

 mogelijkheden zijn zo radicaal dat ze hele richting van mijn bestaan bepalen  

betreffen niet afzonderlijke daden maar grondhouding 

• positieve grondkeuze = uitdaging om positief te antwoorden  verantwoordelijkheid opnemen 
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Goed of kwaad 

• als ik weiger ‘ja’ te zeggen (wat ik nochtans moét)  ik sticht kwade in ethische zin vh woord 

o sprake van reële schuld  heeft responsorische structuur omdat het antwoord is dat 

negatief ingaat op appèl dat van lijdende ander uitgaat 

o morele kwaad verschijnt als verantwoordelijkheid voor weigering mijn verantwoordelijkheid 

voor ander op te nemen 

• opnemen van onvoorwaardelijke ethische ja-plicht  mijn bestaan wordt goed omdat ik goede 

sticht door mij onvoorwaardelijk beschikbaar te stellen: “hier ben ik” 

 

Barmhartigheid als positief antwoord 

 

Naaste is degene die barmhartigheid bewijst 

• positief opgenomen verantwoordelijkheid in 2e persoon = barmhartigheid 

o smeking die uit kwetsuur en lijden vd ander woordeloos tot mij spreekt is verbod de ander 

aan lot over te laten 

o mijn ‘gevoeligheid’ voor zijn lijden moet voltrekken  in mij ontstaat beweging naar ander 

toe: bewogenheid die mij animeert en inspireert om ander te ‘dragen’ en bij te staan 

▪ dit is ‘ethisch moederschap’ = ‘in zich dragen tot ander geboren wordt’ 

 hebreeuws in OT: barmhartigheid = rachamim 

➢ in woordje rachamim zit ethimologisch ‘rechem’ = moederschoot (baarmoeder) 

➢ dus mededogen is kwetsbare ander dragen tot die geboren kan w 

 moederschap: kwetsbare ander dragen tot die zelf verder kan 

• barmhartigheid vinden we in evangelieverhaal bij Samaritaan toen hij berooide en in elkaar 

geslagen man zag en “door medelijden bewogen werd” (Lc 10, 33) 

o Samaritaan w door wetgeleerde (die Jezus discussievraag over naaste stelde) uitdrukkelijk 

‘barmhartig’ genoemd 

▪ vraag van Jezus aan Farizeeër wie vd drie de naaste was vd uitgeschudde man  

antwoord vd Farizeeër: “Die hem barmharigheid betoond heeft” (Lc 10,37) 

▪ opmerkelijk hoe Jezus beginvraag vd wetgeleerde verandert met “Wie van de drie?” 

 vanuit vraag vd schriftgeleerde “Wie is mijn naaste?” (Lc 10,29) zou men knn denken 

dat Jezus zou proberen antwoorden met definitie van naaste 

➢ we verwachten dat hij antwoordt “iedereen”: want Jezus maakt geen onderscheid 

 pointe vh verhaal: Jezus draait zaak om door van passieve naar actieve vraagstelling 

over te gaan 

➢ passieve vraag: “Wie is mijn naaste?” 

➢ actieve vraagstelling: “Wie vd drie is naar uw mening de naaste geweest vd man 

die in handen van rovers was gevallen?” (Lc 10,36) 

o Levinas wijst erop dat pointe vh verhaal zit in omkering vh begrip naaste 

▪ paradoxale en beslissende keerpunt (omkeerpunt) waardoor alles op kom w gezet: NIET 

definitie van naaste als object maar omslag van vraag naar subject vd naastenliefde 

▪ Jezus draait vraag om: “wie is naaste geworden?”  vraagt naar subject vd naaste liefde 

 geen neutrale vraag meer maar uitdaging: ben ik zelf al naaste voor iemand? 

 dus oproep om zelf naaste te worden 

▪ is radicale doorbraak vd gekende, oudtestamentische naastencasuïstiek die zich afvraagt 

wie eerste en belangrijkste ‘naasten’ zijn en of/hoe categorie moet uitgebreid w 

▪ Jezus’ verhaal is geen antwood en in strikte zin vh woord geen opheldering (al lijkt het 

er op eerste gezicht op)  

 eerder destructie vd vraag naar naaste in objectieve zin 

 daardoor kan aandacht gericht w op subject vd naastenliefde: degene die 

naastenliefde voltrekt als barmhartigheid 

o op ‘orde-verstorende’ wijze voert Jezus Samaritaan ten tonele die jood uit nood helpt! 

▪ Samaritaan is door joden geminachte vreemdeling en vijand (beleeft joodse godsdienst 

op geperverteerde manier) 

▪ hiermee doorbreekt hij op extravagante en subversieve wijze het normale 

verwachtingspatroon vd luisterende omstaanders 
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 men zou verwachten dat Jezus een jood zou opvoeren die barmhartig is voor een 

Samaritaan (maar Jezus verrast hen met exact tegenovergestelde) 

 Jezus gebruikt datgene dat in vooroordeel vd joden over Samaritanen onmogelijk is: 

te mijden vijand (Samaritaan) bewijst aan jood zo onvoorwaardelijk barmhartigheid 

▪ letterlijke woorden vd prof: “Jezus is geen doetje” 

 

Dynamiek van goedheid vol verlangen 

• barmhartigheid voltrekt zich als dynamiek van ‘goedheid vol verlangen’: dynamiek die 

onteindigingstendens in zich draagt 

• noodsituatie vd ander  wekt vss zaken in mij op 

o ontnuchtering vh geschokt zijn en in vraag stellen zelfonplooiingsstreven 

o verlangen om mij in onbaatzuchtigheid te wijden aan welzijn vd ander 

• er is géén sprake van minimaal normatief moeten  

o vb. verbod ‘Gij zult niet doden’ of in geest vh verhaal ‘Gij zult lijdende ander niet aan zijn 

lot overlaten’ 

o wél ‘inwendig moeten’ dat voortvloeit uit onstuitbare dynamiek vd barmhartigheid zelf 

▪ idee: barmhartigheid heeft ondergrens (liefde tot ander, naaste liefde)  er is 

minimumgrens 

• barmhartigheid onplooit zich tot verlangen om ander ter hulp te schieten en met alle 

vermogens en mogelijkheden creatief bij te staan 

o je zal eender welke ander helpen gewoon omdat die mens is (binnen je draagkracht) 

o voor zover je kan: ethische plicht om eender wie te helpen, wie die ander ook is 

• onvoorwaardelijke en zuivere goedheid (die niet naar zichzelf omziet) is daarenboven getekend 

door verlangen om zichzelf steeds meer in barmhartigheid te overtreffen 

o naarmate ik mijn verantwoordelijkheid voor behoeftige, lijdende, sterfelijke ander opneem: 

in mij groeit verlangen én plicht om steeds méér goedheid waar te maken en uit te bouwen 

▪ eens je positief ingaat op hulpvraag: je wil jezelf daarin verfijnen, je wil groeien in 

nabijheid en steun 

▪ vergelijken met huis 

 fundament = ethische plicht (minimum) 

 dynamiek van toewijding = huis zonder dak want je wil blijven groeien 

o betrokkenheid op ander w steeds rijker en creatiever naarmate ze zich ontwikkelt: 

overvloed en veronteindiging die  

▪ precies extravagantie van liefde zelf uitdrukt en voltooit 

▪ zich nooit zomaar gemakkelijk en naadloos in gewone doeleinden vd ‘wets- of 

voorschriftentechniek’ laat invoegen 

o gegrond en bewogen door appèl vh lijden vd unieke ander: goedheid diept zich uit tot 

‘kunde’, ‘kunst’ die zich steeds meer verfijnt en kwalificeert 

▪ ahw gedragen door onverzadigbaar medelijden = volheid van toewijding en inzet die 

zichzelf geen toewijding en inzet genoeg vindt 

▪ verlangen diept zichzelf uit en voedt zichzelf ahw met steeds nieuwe honger 

• strikt genomen stelt gebod van naastenliefde geen enkele limiet in vooruitzicht  opent 

perspectief op grenzeloosheid en oneindigheid die zichzelf telkens weer veronteindigt 

 

Ander in zijn lijden en sterven niet alleen laten 

• hoogste vorm van barmhartigheid-vol-verlangen: ander in lijden en sterven niet alleen laten! 

o meest eminente en pijnlijke ellende is sterfelijkheid 

o lijden = schande voor mens  is angel vd dood die al in je lichaam voelbaar is 

▪ angstaanjagende aniticpatie v dood: hulpbehoevenheid en vnl lichamelijk lijden 

▪ in getroffen lichaam is man uit verhaal (de ander) direct en zonder verweer aan dreiging 

vd dood blootgesteld 

▪ in lichaam dat pijn lijdt: dood is niet meer toekomstig maar kondigt zich nu aan! 

 dood blijft niet in verre toekomst maar je voelt ahw nabijheid vd dood  je kan dood 

niet ontkennen, hij zit als angel in ons vlees zelf 

 zeker geen aangename ervaring voor mens 
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▪ lichamelijk lijden onthult onze onontkoombare kwetsbaarheid: we zijn op geen enkele 

wijze tegen dood gewapend en verzekerd 

 we zijn allemaal sterfelijk: dood is enige zekerheid vd mens 

 in pijn ervaren we dat ons bestaan zonder garanties is  daardoor des te pijnlijker 

 lijden tast onze zijnspoging van binnenuit aan! 

➢ lijden brengt smaak vd toekomstige dood: treedt nu in mijn beleving uit 

➢ angst voor dood voltrekt zich als ‘kwaad in mijn vlees zelf’  nu al onontkoombaar 

uitgeleverd aan laatste, onverbiddelijke vijand 

✓ angst van sterven in volstrekte eenzaamheid en berooidheid! 

• lijdende ander ‘zien’ liggen  opgevorderd w: lijdende niet alleen laten in confrontatie met 

dreigende dood! 

o ik kan niets doen tegen onbarmhartige vijand (lijden) en kan enkel antwoorden met ‘hier 

ben ik’ van verwijlende en verzorgende nabijheid 

▪ ander zijn hand vasthouden en lijden en sterven verlichten en dragelijk maken zonder 

dat ander nog iets kan terugdoen 

▪ lijdende mens verlangt naar nabijheid vd ander: dat is mededogen die anderen knn 

geven zodat lijdende ander niet alleen is, niet in steek gelaten w 

o rabbijnse literatuur: ‘ware barmhartigheid’ = iemand liefhebben alsof hij dood is! 

▪ wil niet zeggen dat iemand eerst dood moet zijn om hem lief te hebben maar wel 

liefhebben alsof hij dood as 

 “je moet ander liefhebben als die dood was”: want dode geeft ook niks terug, maar 

je moet blijven liefhebben en schenken 

 dit is ‘volstrekte asymmetrie’ of ‘niet-wederkerigheid’ 

➢ niet meer benaderen vanuit gedachte evenredigheid (‘voor wat hoort wat’)  

➢ ik kan ander geen barmhartigheid meer bewijzen om er op één of andere manier 

zelf wel bij te varen (dus geen voordeel voor mezelf) 

▪ meededogen w gratuit: je blijft komen, al kan die niks meer teruggeven! 

 ware barmhartigheid blijkt alleen uit volstrekte gratuïteit 

 

‘Lijfelijke’ of ‘economische’ dimensie van barmhartigheid 

• belangrijkste: mededogen is heel concreet lijfelijk en economisch !!! 

• barmhartigheid die Samaritaan als positief antwoordt geeft op appèl dat van lijden vd berooide 

man uitgaat 

o géén verbaal, louter gevoelsmatig of ‘geestelijk’ antwoord 

o maar wel door en door aards en economisch antwoord! 

▪ letterlijk: 

 
▪ antwoord kan niet anders dan geïncarneerd en economisch antwoord zijn 

 énige wat hij bezit om berooide man tegemoet te komen = datgene wat hij dankzij 

kennen en kunnen voor zichzelf heeft ontwikkeld tot ‘vermogen’ 

▪ barmhartige Samaritaan w niet enkel affectief gebogen: investeert eigen middelen in 

lijdende ander  

 van vermogen blijken 3 aspecten uit verhaal 

➢ kunde om gewonde te verzorgen: olie en wijn bij 

➢ heeft eigen rijdier  zet daar lijdende ander op 

➢ brengt lijdende ander naar herberg en betaalt eigen centen aan ander  

 hij kan énkel mogelijkheden en vruchten van zijn zelfontplooiing aanbieden 
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➢ daarom niet zomaar ‘een rendier’ in tekst maar ‘zijn eigen rendier’ waarmee hij 

man naar herberg brengt 

• dit impliceert ethische herrijking vd zelfontplooiing: zelontplooiing die niet meer ‘voor mij’ is 

maar voltrokken w ‘met oog op de ander’ 

o ik moet baatzuchtige bestaansontplooiing niet tss haakjes zetten, verdonkeremanen, 

verdringen of ontkennen MAAR wel omkeren, transformeren en ter beschikking stellen 

o in nood verkerende ander tegemoet treden met lege handen is ijdel en schijnheilig gebaar! 

▪ naaste verdient werkelijke en ‘aangepaste’ bijstand 

▪ ikv opgenomen verantwoordelijkheid voor noodlijdende ander: ook onomkoopbaar 

verplicht om mezelf zo goed mogelijk te ontplooien 

 mezelf degelijk toerusten en talenten zo ruim mogelijk ontwikkelen  tot en met 

adequate professionaliteit toe 

 lijden dat ander als fataliteit of onrecht overkomt: eist dat ik alle middelen en 

‘ontdekkingen’ van mijn (mens)wetenschappelijk kennen en kunnen inzet voor zijn 

welzijn 

➢ capaciteiten die je hebt = belangrijk in gestalte geven vh mededogen 

➢ vermogens, talenten, … maar ook materiële middelen: alles wat je hebt investeren 

in daadwerkelijke hulpverlening 

o dit is herijking vd zelfontplooiing  

▪ zelfontplooiing mag zeker blijven bestaan 

▪ maar herijken in dienst vd lijdende ander  mogelijkheden niet enkel voor jezelf 

gebruiken maar ook voor lijdende ander 

 betekent uitdieping en verheffing  zelfs ‘consecratie’ en ‘heiliging’ van mezelf en 

mijn zelfontplooiing: diepere betekenis vinden 

 daarom is zelfontplooiing belangrijk voor kwetsbare ander 

• economische dimensie vd verantwoordelijkheid voor ander voltrekt zich concreet als act van 

‘hulp-verlening’ letterlijk te nemen 

o barmhartigheid mag niet spiritualistisch opgevat w als soort ‘geestelijke’ (vrijblijvende) ik-

jij-vriendschapsrelatie 

o barmhartigheid is wél een geïncarneerd en aardelijke bekommernis 

▪ ander is heel uniek en concreet iemand met eigen reële nood en lijden  ook antwoord 

vd geraakte en geappelleerde ik is heel concreet (economisch) 

▪ ja-woord moet letterlijk vlees worden 

 dit is economische aspect in brede zin vh woord: iedere hulpverlening moet wezenlijk 

getekend zijn 

➢ economie (Gr: euconomia = huishouding)  bewoonbare wereld scheppen 

 relatie met ander speelt zich niet af buiten wereld als soort gelukzalige aanschouwing 

van anders-zijn maar enkel in en via wereld 

▪ wezenlijk aards en lichamelijk karakter vh geestelijk leven: begeesterd en bezield leven 

 ‘ware spiritualiteit’ voltrekt zich niet tss mensen als louter geestelijke wezens maar 

precies zover ze lichamelijke en wereldlijke wezens zijn 

 incarnatie vd mens = mogelijkheid vd barmhartigheid als hulpverlening waar ander 

als mens recht op heeft 

➢ DUS er kan van barmhartigheid (en ethiek) geen sprake zijn zonder lichaam 

➢ alleen door lichaam knn wij gevoeligheid omvormen tot handelen  

✓ letterlijk ‘hand-elen’ dankzij onze handen, krachten en vermogens, arbeid en 

bezig, wetenschap en techniek, onze woning en ingerichte wereld 

• kortom: ethiek vd barmhartigheid is in diepste wezen een kwetsbare bewogenheid van ‘vlees’ 

 doorgetrokken tot in tastbaar en effectief ‘werk’ van bijstand en hulpverlening 
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Besluit: geen totaalverhaal 

 

Burggraeve: wat Levinas vertelt is heel mooi maar geen totaalverhaal 

 

Dieptelezing van verhaal vd barmhartige Samaritaan kan en wil NIET alles zeggen over ethische 

verhouding tss mensen 

 geen totaal noch definitief verhaal: in vss opzichten 

• hoe voorkom je vallen van slachtoffers?  verhaal biedt geen suggesties voor wat gedaan 

moet worden om te voorkomen dat mensen slachtoffer w van ‘rovers’   

o ‘rovers’ staat voor kwaad en onrecht van anderen 

o onachtzame lezing kan zelfs in goedkope altruïstische interpretatie vervallen  

▪ besteedt alle aandacht aan ‘slachtofferhulp’  

▪ vergeet dat mensen in toekomst nog even gemakkelijk slachtoffer worden van ‘rovers’ 

• gaat niet over structurele aanpak: gaat enkel over interpersoonlijke 

o verhaal laat zich niet in met  

▪ noodzakelijke structurele, sociaal-politieke uitbouw vd barmhartigheid en hulpverlening 

▪ onvermijdelijke grenzen van hun institutionele vormgeving 

• verhaal biedt geen ‘finale oplossing’ voor gestelde noodprobleem 

o Samaritaan w niet voorgesteld als model van totale of absolute barmhartigheid 

▪ blijft bescheiden en partieel 

 beseft dat hij derden nodig heeft om ander die hem ongevraagd ‘te beurt is gevallen’ 

bij te staan 

 eigen draagkracht is belangrijk in mededogen: je mag geen zelfoverschatting doen, 

je moet doen wat in je mogelijkheden ligt 

▪ zijn barmhartigheid is dus een nederige barmhartigheid  daardoor zo levensecht en 

aansprekelijk 

o bescheidenheid vh verhaal is dus geen uitzondering die toevallig door Lucas werd 

opgetekend maar is karaktertrek vh hele evangelie 

▪ weerspiegelt benaderingswijze van Jezus zelf 

 door Franse theoloog Christian Duquoc omschreven als ‘spaarzaamheid van Jezus’ 

 Jezus ‘ging al weldoende rond’, deed met andere woorden (volgens toevallige 

omstandigheden) hier en daar iets goed aan één of ander 

▪ hieruit blijkt dat verhaal én eigenlijk heel Jezus’ verhaal zelf open verhaal is dat niet 

alles te denken geeft over intermenselijke ethiek en barmhartigheid 

 

Verhaal vd barmhartige Samaritaan = ‘sterk’ verhaal owv insluiten ‘lichamelijkheid’ in vele facetten 

• niet alleen als vertrekpunt en voorwaarde maar ook als voltrekking vd ethische verhouding tot 

ander 

• beleefde lichaam: héél ethisch van aard en betekenis  kan in verband gebracht worden met 

fundamenteel christelijke overtuiging die teruggaat op diepste wezen van Christus zelf 

o evangelist Johannes zegt: “Het woord is vlees geworden” (Joh 1, 14) 

o als we iets willen weten over ‘Woord’ (God, geestelijke)  we moeten kijken naar ‘vlees’ 

▪ door en door lijfelijk zijn en optreden van aardse Jezus is Gods inarnatie of belichaming 

zelf  mensen konden dit met eigen ogen zien, ervaren en proeven 

▪ in christendom is ‘vlees’ plaats (middel, weg, sacrament) voor openbaring 

o spiritualiteit in christendom  

▪ niét op eerste plaats te maken met soort verheven en afgezonderde ‘innerlijkheid’ die 

zich uit wereld terugtekt om in ‘diepste van zichzelf’ God te vinden 

▪ wél incarnatie 

 alleen lichamelijk gevoelig wezen kan ‘spiritueel’ zijn = bewogen en aangeraakt door 

wat van elders komt: onheil dat ander treft 

 spiritualiteit heeft alles te maken met ‘lijfelijke liefde’ 
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Spiritualiteit van arts: enkele elementen ter reflectie 

(zelfstudiehoofdstuk – veel komt uit boeken M. Desmet) 

 

Spiritualiteit vd arts: wat verstaan we daaronder? 

 

Wat is spiritualiteit? 

• spiritualiteit = manier van leven die geworteld is in kijk op leven die spirituele realiteit erkent 

o spirituele realiteit: realiteit die niet te herleiden is tot fysische, psychologische, 

sociologische 

o erkenning dat er dimensie is die lichamelijke, psychologische en sociologische overstijgt 

▪ dus meer dan wat je kan definiëren 

▪ godservaring of gewoon vleugje meer in wat je kan definiëren 

o ‘spiritueel’ of ‘spiritualiteit’ roept bij sommigen spontaan iets zweverigs of naïef op, iets 

wereldvreemd, louter met private innerlijkheid vd mens te maken 

▪ dat is eerder ‘spiritualistisch’, ‘spiritualisme’! 

▪ dus w in deze cursus zeker niet bedoeld 

• persoonlijkheid vd overstijgende realiteit  

o kan onpersoonlijk blijven: ‘iets’, ‘een kracht’  atheïstische spiritualiteit 

o persoonlijk worden vb. islam, jodendom, christendom 

▪ verhouding tot persoonlijke God (Allah, Jahwe, drie-ene God) = ‘geloof’ 

▪ christelijke spiritualiteit is voor prof een manier van leven die geworteld is in eigen 

christelijke kijk op hele leven 

• echte spiritualiteit: betrekking op bepaalde levenswijze of levensstijl die  

o aandacht heeft voor diepere, onzichtbare dimensies  

o tegelijk ook te maken heeft met heel concrete realiteit van beroep, familie, maatschappij 

• christelijke spiritualiteit heeft alles te maken met incarnatie: Gods liefde w vlees en bloed in 

en doorheen mensen  werkzaam doorheen onze lichamelijkheid  

o laat zich raken en bewegen door anderen en naar anderen toe 

• spiritueel mens is iemand die zekere eenheid in zijn/haar leven gevonden heeft 

 

Spiritualiteit vd arts 

• ‘artsenspiritualiteit’ = manier van leven en GNK bedrijven die geworteld is in levensvisie waarin 

aandacht is voor spirituele dimensie van mens 

o aandacht voor diepere zin-vragen van zijn patiënten 

o artsenspiritualiteit heeft betrekking op hele leven 

▪ medisch werk 

▪ gezinsleven, vakantie, relaties, … 

o spirituele arts is arts die zijn/haar werk doet uit ‘roeping’, met hart en ziel, ‘gepassioneerd’ 

door en voor patiënten 

▪ geen loutere vakidioot  orde vh spirituele: orde vh ‘zijn’, ‘met-je-hart-erbij-zijn’ 

o spirituele arts wil hierover persoonlijk reflecteren, van gedachten wisselen met anderen en 

zijn/haar inspiratiebronnen aanboren 

▪ spiritualiteit heeft dus ook te maken met ‘innerlijk’ leven, thuis knn komen bij eigen hart 

• is ‘spiritualiteit’ geen vreemde eend in medische bijt? (hahahahaha) 

o GNK wereld lijkt vaak eerder op hard, louter technisch-medisch bedrijf waar ook harde 

wetten van concurrentie gelden 

o maar spirituele arts laat zich niet overmeesteren door eigenbelang, status, status, eer en 

rijkdom  streeft innerlijke vrijheid na 

▪ heeft ook gevolgen voor concrete medische beslissingen 

▪ arts zijn vergt ‘geest van onderscheiding’ om in alle wijsheid juiste keuze te maken 

• als je ‘meer’ wil zien en kijk verbreden buiten grenzen wat biologisch, psychologisch of 

sociologisch aanwijsbaar is: eigenlijk op zoek naar spiritualiteit 

o als je daarin God van Jezus verlangt te ontmoeten: je zoekt naar christelijke spiritualiteit 

▪ woord vd Mensenzoon: “Al wat je één van deze minste broeders van mij hebt gedaan, 

heb je mij gedaan” (Matteüs 25, 40) 



Ine Bollen     Religie | 2017 - 2018
  

 

50 | P a g i n a  
 

▪ gelovige artsen geloven soms dat ze hiermee Gods glorie bewerken die erin bestaat dat 

mens hoe dan ook ten volle mag leven 

 op deze manier werken ze mee aan schepping (die van ogenblik tot ogenblik doorgaat) 

 

Belang van spiritualiteit id GHZ (is uitbreiding vd syllabus) 

• ook bij ptn: er is zingevingsdimensie 

o oog hebben tot vraag existentiële vragen v ptn behoort tot totaalzorg vd ptn 

o zorgt voor meer bewustwording onder mensen 

• in medisch gebeuren: spirituele zorgverleners 

o NL: geestelijke verzorgers 

o BE: 2 groepen 

▪ pastorale diensten  christelijke levensvisie: spiritueel steunen, ook in zingevingsvragen 

▪ morele/levensbeschouwlijke consulenten: mensen bijstaan in levensvragen 

▪ wet: iedere pt heeft recht op spirituele/religieuze bijstand 

 dit w meer gedifferentieerd: multi-levensbeschouwelijk patroon in samenleving 

 statistieken vd pastorale diensten: steeds meer vraag naar 

➢ niet enkel voor overtuigde christenen maar gaat veel breder! 

➢ toont dat  

✓ spirituele vragen vd mensen niet verminderen 

✓ rituelen voor mensen heel belangrijk zijn 

• voor arts: belangrijk om hiertoe alert te zijn 

o zinvraag niet proberen beantwoorden 

▪ ‘waarom’: vaak niet alleen medisch antwoord verwcaht 

▪ enige maar superbelangrijke dat arts moet doen: presentie, aanwezigheid  vraag niet 

wegwuiven! 

o als je aanvoelt dat pt spirituele vraag heeft: doorverwijzen naar experts 

 

Aandacht en aanwezigheid 

• essentieel in artsenspiritualiteit: aandachtig en kwaliteitsvol aanwezig zijn 

• patiënt moet centraal staan in medisch gebeuren 

o ‘zonder zieke, geen arts, geen geneeskunde’ 

o oorsprong vd GNK ligt in lijden van concrete mensen 

▪ arts-ethicus B. Cadoré schrijft (vanuit gedachtengoed van Levinas): “De medische 

praktijk is gebaseerd op beweging van iemand die lijdt en die zich in volle vertrouwen 

tot ander richt, met appèl op zijn vermogen tot zorg voor hem” 

o toch kan je je afvragen waar pt blijft temidden complexiteit vh medische gebeuren  soms 

is pt niet meer dan naam, dossier, code geworden 

• patiënt verlangt er (terecht) naar als persoon benaderd te worden  kwaliteitsvolle 

aanwezigheid en aandacht vereist (ook vanwege arts) 

o luisteren dus niet enkel voor ‘specialisten van luisterend oor’ (vb. psychologen, sociaal 

assistenten, VPK’en, pastors, morele consulenten) 

o ptn vragen niet enkel grondig na-zicht maar ook aandachtig gehoor  luisterhouding is van 

kapitaal belang  

▪ maar niet vanzelfsprekend in medische praktijk waar visuele op auditieve primeert 

▪ tijd maken en zich luisterend inleven in leefwereld vd zieke is van vitaal belang  

verwekt onvermoede mogelijkheden 

 artsen die zich inleven in ptn komen tot dieper inzicht in vragen en problemen: 

krijgen existentiële geladenheid 

➢ factoren in beslissingen gaan anders wegen: waarden vd pt krijgen gewicht 

➢ arts die zich zo laat raken gaat anders handelen 

 als zij goed onder woorden wat patiënt beleeft  wekken levensenergie bij pt: ‘Ja, 

dokter, dát is het!’ 

o M. Desmet over kankerpatiënten: “Wie in de ervaring van deze patiënten treedt, vraagt 

zich af: wat betekent het om je leefwereld tot enkele vierkante meters vernauwd te zien, 

iedere dag vier spuitjes te krijgen, een sonde in je neus te hebben en niet meer te kunnen 
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eten noch drinken? Wat betekent het uren pijn te lijden, urine te verliezen tijdens 

epileptische aanvallen, te moeten wachten op iemand om naar het toilet te kunnen gaan?” 

o attitude van ‘inleving’ of ‘empathie’ valt NIET samen met sympathie 

▪ om je in iemand in te leven, hoef je die persoon niet sympathiek te vinden 

▪ empathische arts is ook ‘discrete’ arts 

 Discreet < Lat.: discernere = ‘onderscheiden’ 

➢ discrete liefde is niet blind maar weet te onderscheiden 

➢ discretie is kiesheid, bescheidenheid of bedachtzaamheid die ontstaat uit 

onderscheiden vd vele complexe elementen die in keuze meespelen 

 discrete arts: niet opdringerig maar toch betrokken 

➢ doorleefd inzicht in eigen waarden en die van ptn 

➢ discretie roept iets op van eenvoud en gemak: ‘(genees)kunstenaar is gekomen 

tot complete eenvoud, bereikbaarheid en transparantie’ 

 discretie komt in buurt van ‘aandacht’ (Hauwerwas): “Dat aspect van ons moreel 

leven dat ons in staat stelt om ander als gelijke te beminnen dankzij nauwkeurig 

begrip van zijn of haar realiteit” 

 

Passiviteit, ook bij arts 

 

Spirituele arts is iemand die zekere ‘passiviteit’ toelaat 

 

Vertraging inbouwen: pas si vite 

“Wie volgt hier die patiënt?” = uitdrukking die zorgverleners vaak gebruiken 

• wij proberen pt te volgen want we kunnen hem niet voor zijn (toch niet op existentieel vlak) 

• lijdende is mijn voorganger  ik ben de volgeling 

o vaak is lijdende zelfs voor-ligger die ik niet mag passeren 

o om lijdende te volgen: we moeten zelf vertragen en zelfs tot stilstand komen  

▪ in spirituele, zoeken naar zin en onzin leren we deze les: pas als we stilstaan, zullen we 

vooruitgaan 

• wat is stilstaan en volgen?  

o oa niet onmiddellijk met oplossingen komen aandragen 

 
o me niet afvragen “Wat zal ik zeggen” (scenario’s inbeelden)  beter “Wat zal ik horen?” 

 
o volgen op kronkelwegen vd verwerking via momenten van ontkenning, woede, 

onderhandeling, depressie, aanvaarding 

▪ cfr. Elisabeth Kübler-Ross  we kennen hem maar passen we hem toe? 
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Passiviteit als authentiek: ‘mede-lijden’ 

• waarachtig ‘mede-lijden’ is iets anders dan neerbuigende ‘compassie’ of medelijden uit eigen 

angst en afschuw 

• authentiek medelijden = ‘zijn met’ lijdende ander  erkent juist afstand en onderscheid tss 

mijn eigen lijden en dat van ander 

o solidaire betrokkenheid op ander kenmerkt echte mede-lijden  werkt helend 

 

Gewonde heler 

• betrokkenheid op lijden vd ander betekent niet dat arts eigen lijden moet verdringen of 

uitbannen  integendeel! 

o onderscheid tss lijden vd arts en dat van pt is essentieel 

• als arts ben je feilbaar maar als arts moet je eigen lijden aanvaarden en plaats geven 

o hoe kan arts lijden? 

▪ lijden aan dilemma waar geen enkele oplossing voldoet, lijden aan onvermogen om 

moeilijke situatie ten goede te keren 

▪ je kan stoten op ‘geneesonkunde’ of beroepsfouten 

▪ je kan ontmoedigd raken: sommige ptn zijn onredelijk veeleisend, administratieve 

rompslomp, structureel te weinig tijd voor ptn, gebrek aan ptn, … 

▪ familiale zorgen: ‘hoe kan ik tegelijk goede arts en goede echtgenoot/echtgenote en 

vader of moeder zijn?’ 

o goede arts kent eigen grenzen en feilbaarheid 

o spirituele arts is zich bewust vd eigen kwetsuren 

• artsensymbool met staf en slang refereert naar god Asclepios  is gekwetste heler 

 

Passiviteit als ontvangen 

Spirituele arts beseft dat hij/zij niet alleen geeft maar ook ontvangt (soms krijg je zelfs meer dan je 

geeft)  gave vd pt aan arts 

• soms kan je aangedaan en ontroerd w als arts door innerlijke kracht vd lijdende mens 

 
• ontvangen van intimiteit en innige ontmoeting 

 
• sereniteit van ptn kan geluk in jou als arts opwekken (en ook humor van sommigen) 
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Leven na dood 

 

Deemstering vd dood en hiernamaalsgeloof in westerse cultuur 

• in westerse samenleving: deemstering vd dood en vh hiernamaalsgeloof 

o moeilijk met uiterste grens: dood  

▪ is realiteit van uiterste onmacht voor mens 

▪ grenservaringen zijn voor postmoderne mensen moeilijk 

 lijden is al moeilijk maar overlijden is ultieme grens! 

 in huidige samenleving: dood is taboe 

➢ positieve ontwikkeling: palliatieve zorgen, … 

➢ maar toch zeker geprobeerd om dit buiten centrum te houden 

o dood w niet zelden gecamoufleerd 

▪ er is nauwelijks nog tijd en ruimte voor rouwen 

▪ realiteit vd dood w ontkend of verdrngen  duikt nadien via excessen terug naar boven  

 is typisch bij verdringing 

 “waar iets verdrongen w in cultuur, komt het via gestaltevervorming weer naar 

boven” 

➢ iets naar kelder vh BWZ duwen  komt langs achterdeur terug binnen 

➢ maatschappelijk gezien: aantal dingen waar we geen blijf mee weten 

✓ kwetsbaarheid, eindigheid, grenzen vh bestaan 

✓ ‘je mag niet onmachtig zijn, je moet sterk en machtig zijn’ 

➢ vb. opzoeken vd laatste kick bij jongeren: zichzelf te pletter rijden is laatste kick 

• perspectief op en geloof in hiernamaals  in westerse wereld in vervagings- en 

verduisteringsproces opgenomen 

o gerichtheid op ‘hier-nu-maals’  

▪ mensen hier en nu kiezen voor ‘hiernumaals’ en zijn niet bezig met ‘hiernamaals’ 

▪ alles wat buiten horizon vh leven hoort: is buiten actiesfeer  niet mee bezig 

o vervaging van godsgeloof 

▪ uitz: aantal mensen die nadrukkelijk kiezen 

▪ echt geloven in persoonlijke god gaat weg  hoe minder persoonlijk godgseloof, hoe 

minder visies over bestemming vd mens na dood 

o tegenover hiernamaalsgeloof zijn uit vss hoeken verdenkingen geuit 

▪ K. Marx: “geloven in hiernamaals = opium vh volk” 

 want men troost zich dat er na dood iets beter zal zijn 

 soort zoethouder voor mensen die zwak zijn 

▪ L. Feuerbach: “leven na dood = projectie vd mens zelf” 

 mens projecteert zichzelf beeld vh leven na dood omdat hij angstig is voor sterven 

zelf of houvast zoekt maar mens creëert zelf die beelden (creëert God) 

 dus leven na dood is soort creatie vd zwakke mens 

o velen zeggen ‘over leven na de dood weten we niets’  gaat dus over vorm agnosticisme 

▪ we kennen enkel binnenwereldse 

▪ of we laten ons ‘verrassen’ 

o troostfunctie vh hiernamaalsgeloof lijkt teruggelopen 

▪ dood = spelbreker in plannen op aarde  

▪ na dood heb je niks meer, je wil in hier en nu leven 

o gewagen over leven na dood is hachelijke zaak want gaat in tegen empirische evidentie van 

totale aftakeling vd mens bij zijn dood 

▪ “je ziet toch dat er geen leven meer is” 

o enzovoort 

 

Toch rijzen er verlangens en vermoedens omtrent leven over dood heen 

• heimwee vd mens naar één of andere vorm van leven na dood w niet zomaar gestild 

o mensen van alle tijden: verlangens en vermoedens dat dood niet einde kan en mag zijn 

o zijn er in mens mss toch aangrijpingspunten te vinden die aantonen dat geloof in leven na 

dood niet onzinnig is? 
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▪ filosofische of antropologische ‘bewijzen’ in strikte zin zullen we niet vinden 

▪ maar zeker wél diepmenselijke verlangens en vermoedens die wijzen naar leven na dood 

vb. we willen minstens verderleven in herinnering van mensen 

• diepmenselijke verlangens die openheid voor iets als leven na dood impliceren 

o subjectieve wensen 

o dieper: bepaalde menselijke strevingen, wilsbeschikkingen, intenties en opties 

▪ filosofische antropologen: bij veel mensen van alle tijden is er dubbel verlangen 

▪ 2 bronnen 

 verlangen naar liefde die niet zou eindigen: dynamiek naar leven over dood heen 

vanuit liefde 

➢ Gabriël Marcel: “You know you have loved someone when you have glimpsed in 

them that which is too beautiful to die.” 

✓ “van iemand houden, is tegen die persoon zeggen dat hij/zij nooit gaat sterven” 

➢ niet voldoende om te bevestigen dat er leven is na dood die bepaalde 

levensbeschouwing impliceert 

✓ maar zeker intentionaliteit van menselijke handelswijze zichtbaar 

✓ dus geen bevestiging dat er iets is na dood maar geeft aan dat er dynamiek is 

van ‘jij mag niet sterven’ 

 verlangen naar ultieme gerechtigheid: perspectief van leven dat verder reikt dan 

dood kan oprijzen vanuit morele leven  

➢ wie zich als mens inzet voor gerechtigheid: gedreven door hoop dat zijn inzet niet 

tevergeefs zal zijn  

✓ gerechtigheid zal triomferen  

✓ geen slachtoffer blijft onder onrecht 

➢ vooral verlichte filosofen belangrijk (oa Kant): “er moet toch ooit beloning vd 

goeden (met geluk) en straf vd kwaden zijn” 

➢ ook geen bevestiging maar wel soort intentionele opening: eigenlijk zou het niet 

mogen dat dit het enige is 

• mens heeft van oudsher onweerstaanbaar verlangen om blijvende verbondenheid met leven 

over grenzen vd dood heen gestalte te geven  

o godsdienstpsycholoog Lifton: vele beelden en symbolen van onsterfelijkheid die mens in 

verloop geschiedenis heeft gecreëerd  vss modi van onsterfelijkheid 

▪ socio-biologische modus = verlangen dat we herinnerd worden 

 mensen hopen verder te leven in familie, vrienden, lotgenoten, …  

▪ creatieve modus: blijvende invloed op mensheid beogen 

 we willen iets scheppen / creëeren in leven waardoor we blijven bestaan 

 vb. wetenschappelijk onderzoek, schilderij, (kook)boek schrijven 

▪ modus vd natuur: gevoel van onsterfelijkheid dat men beleeft doorheen continuïteit id 

natuur 

 ervaring verder te leven in natuur 

 ‘niets vergaat dat niet op andere manier terugkomt’ 

▪ religieuze modus: in vss religies vinden we idee vh leven na dood 

 zeker vermoedens van leven na dood  gewekt door massale getuigenis vd religieus 

geïnspireerde tradtities  

 nagenoeg unaniem: lichamelijke dood is niet laatste woord over mens-zijn 

➢ in alle religies is er ergens leven na dood 

➢ maar wel heel uiteenlopende voorstellingen over leven na dood in vss religies 

o bemerkingen: eerste 3 modaliteiten  is dat echt onsterfelijkheid? 

▪ deze drie modi zijn heel kwetsbaar 

▪ veel tijdgenoten zeggen: ‘dat hooft ook niet, het is voldoende om herinnerd te worden 

door vrienden, …’ 

 maar hoe lang blijf je dan herinnerd bij mensen? 

➢ zelfs heel belanrgijke personen w niet altijd herinnerd 

➢ enkel lot vd allergrootsten der aarde: de herinnering 

 mss wel genoeg om te weten dat mensen die ons graag zien, ons herinneren 
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▪ zijn afhankelijk van voortbestaan vd aarde!  als aarde verdwijnt, verdwijnt dit ook 

o DUS we moeten kritisch blijven over onsterfelijkheid / leven na dood 

 

Dood en hiernamaals in religies 

 

C. Cornille: “Het gegeven van de dood of de menselijke eindigheid speelt een rol in alle uitingen vd 

cultuur, maar het is de religie die zich bij uitstek heeft bekommerd om de dood.” 

 

Dood als oorsprong van religie 

• idee dat dood ad oorsprong ligt van religie  bijna zo oud als geschiedenis vd vergelijkende 

studie vd godsdiensten 

o bij besef verscheidenheid vd religies (eigen geloofsovertuigingen, rituelen)  men is gaan 

zoeken naar gemeenschappelijke grond alle religies 

o er is heel nauwe band tss ontstaan religie en omgang met dood 

• idee vd dood als oorsprong vd religie werd ontwikkeld door figuren als Epicurus en Euhemerus 

o Epicurus (±300 v.C.): reduceerde religie tot ‘ziekte waaraan mensen lijden uit angst voor 

dood en hiernamaals’ 

▪ Epicurus is gekend van carpe diem  

▪ hij zei ‘er bestaat geen God, geniet van het leven’ 

 mensen zijn bang voor dood  creëeren zelf hiernamaals en God 

➢ mensen zijn zwak, bang: maken zich beelden voor leven na dood 

➢ soort “Feuerbach avant la lettre” 

 heel veel tijdgenoten hebben deze mening 

o Euhemerus (tijdgenoot van Epicurus): ‘religie ontstaat op moment dat mensen één vd 

voorouders / belangrijke figuren in stam beginnen te vereren’ 

▪ verering vd doden is heel belangrijk gegeven in veel religies 

▪ w grotendeels bevestigd in hedendaagse tijd 

 primitieve culturen die nu bestaan: altijd enorm belangirjke waarde aan vereren vd 

overledenen (hele cultuur, religie hierrond opgebouwd) 

o kritische bedenkingen: visie is reductionistisch: herleidt religie tot louter menselijk 

gebeuren  aantal menselijke mechanismen w niet gezien 

▪ religie kan ook gezien w als aangegrepen w door iets/iemand dat je overstijgt 

 iemand die binnen religie staat ziet het zo! 

 dus opvattingen houden geen rekening met transcendente realiteit  werking die 

van hieruit uitgaat 

▪ religie kan ook uit positieve drijfveren voortkomen 

 niet enkel afscheid nemen vd geliefde of angst vd dood 

 Latijn: bonum, pulcrum en verum  “koninklijke toegangspoorten tot religie” 

➢ bonum = goede 

✓ uit goedheid vaak ook toegangspoort tot religie 

✓ Levinas: vanuit goede handelen valt je iets te binnen dat groter is dan jezelf 

➢ pulcrum = schoonheid 

✓ religie en schoonheid, cultuur zijn tweelingen 

➢ verum = waarheid 

✓ zoeken naar waarheid 

✓ dé waarheid bestaat volgens postmoderne mens niet maar zoeken naar 

waarheid kan wel leiden tot religie 

• deze 2 rode draden w tot op vandaag teruggevonden  beide theorieën over oorsprong vd 

religie kan men in hele geschiedenis terugvinden 

o D. Hume in ‘Natural History of Religion’ (1755): idee dat religie zou ontstaan uit angst voor 

dood en ongeluk 

o einde 19e eeuw (ih kielzog vh darwinisme): pogingen om historische oorsprong vd religie 

te achterhalen opnieuw op voorgrond  

▪ eerste antropologen gingen ervan uit dat primitieve volkeren die men ontdekte 

overblijfselen (survivals) waren van oudste mensheid 
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 dus cultuur en godsdienst weerspiegelden oorspronkelijke cultuur en religie 

 H. Spencer geloofde (zoals Euhemerus) dat oorsprong vd religie moest gezocht 

worden in verering van gestorven voorouders 

➢ vd verering van vss voorouders  naar verering één enkele belangrijke voorouder 

die borg kwam te staan voor onderhouden ethische voorschriften vd groep 

▪ Becker en Eliade: NIET TE KENNEN 😊 

 

Symboliek van dood en hiernamaals in religies 

 NIET TE KENNEN! 😊 

 

Reïncarnatiegeloof 

 

Fenomeen 

• in huidige puralistische samenleving: niet altijd in christelijke zin over leven na dood gesproken 

en gedacht 

o groeiend succes reïncarnatiegeloof bij ons in westen: ong 1/5 W-Europeanen sympathiseert 

met reïncarnatiegeloof  redenen/argumenten 

▪ ‘alles in kosmos sterft  komt op andere manier terug’ 

▪ ‘maar één keer leven is oneerlijk’ 

o in plaats van geloof in ‘hiernamaals’  w geloof in ‘hiernogmaals’: na dood komt mens 

terug in aardse bestaan in ander lichaam  herhaalt zich vss keren 

▪ doorheen proces: mens kan zichzelf volop ontplooiien  tot voltooiing bereikt 

▪ overtuiging komt bij veel westerlingen heel aantrekkelijk over 

• reïncarnatie is géén eenduidig begrip maar vlag die vss ladingen dekt 

o maar gemeenschappeijke noemer: reïncarnatie = overtuiging dat er iets in mens is dat na 

dood op één of andere manier op aarde terugkomt 

o term ‘zielsverhuizing’ w tegenwoordig minder gebruikt 

 

Oosterse vs moderne westerse visies 

 

Reïncarnatie in oosterse tradities van hindoeïsme en boeddhisme 

• inleiding:  

o boeddhisme  

• Indische tradities hindoeïsme en boeddhisme: proberen ontkomen aan ‘samsara’ 

o ‘samsara’ = bestendige kringloop van sterven en geboren worden 

▪ we leven, sterven en w opnieuw geboren  ‘rad van wedergeboorte’  vloek! 

▪ proberen uit helse rad, kwalijke kringloop van reïncarnaties te ontsnappen door inzicht 

o deze visie op reïncarnatie is wschl ontstaan tss 8e – 6e E v.C. 

• vergankelijkheid van alles vormt beginpunt vd spirituele tradities van hindoeïsme en 

boeddhisme 

o boeddhisme 

▪ er zijn vss Boeddha’s (= verlichters) 

▪ alles w uitgedrukt in eerste edele waarheid vh boeddhisme: ‘alles is lijden’ 

 niet te letterlijk opvatten (géén abstracte theorie)  

 verwijst naar vergankelijkheid van alles en naar lijden dat dit met zich meebrengt 

➢ ontkenning van eindigheid is grote illusie vh menselijk bestaan 

o hindoeïsme 

▪ indoeïsme = gericht op ‘vrijheid’  veel vss stromingen, geen God 

▪ idee vergankelijkheid komt sterk tot uiting in tekst uit Upanishaden (deel vd Veda = 

geopenbaarde traditie vh hindoeïsme): 

 “En we zien dat dit alles vergankelijk is… In een wereld als deze, wat is de zin vh 

genot, wanneer hij die ervan geproefd heeft, telkens opnieuw moet terugkeren?” 

• vanuit dit wereld- en mensbeeld w heil voorgesteld als bevrijding uit samsara  naar staat 

‘moksha’ of ‘nirvana’  negatieve begrippen 

o moksha (hindoeïsme) = ‘bevrijding’ 
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▪ bevrijding uit wereld van samsara 

▪ bevrijding van lijden en dood 

o nirvana (boeddhisme) = ‘uitdoving’ 

▪ uitdoving vd passies en verlangen 

• oorzaken van lijden / samsara (waarom zitten we vast?) 

o omdat we handelen 

▪ alles wat je doet, laat sporen na 

▪ karma = wet van oorzaak en gevolg (zowel in hindoeïsme als boeddhisme) 

 handelingen leiden tot situatie de we zelf hebben veroorzaakt 

 men w goed door stellen van goede daden en slecht door slechte daden 

➢ zowel goede als slechte daden houden mens gevangen in samsara 

➢ afhankelijk van zwaarte van karma: teruggetrokken naar aarde bij sterven 

(daarom wil men ver-licht sterven) 

o oorzaken van handelingen: verlangen!  

▪ verlangen = begeerte, passies en verlangens  ik-gerichtheid (‘dorst’) 

▪ weerspiegeld in tweede edele waarheid vh boeddhisme 

 “En wat, eerbiedwaardige is nu de Edele Waarheid vh ontstaan van lijden? Het is de 

begeerte verbonden met wedergeboorte, die vergezeld w door genot en gehechtheid” 

▪ oudste Upanishads 

 “En hier zegt men dat een mens bestaat uit verlangens. En zoals zijn verlangen is, 

zo zal zijn wil zijn; en zoals zijn wil is, zo zal zijn daad zijn; en naar gelang de daden 

die hij stelt zal hij vruchten plukken” 

o onwetendheid: gebrek aan inzicht in diepste werkelijkheid 

▪ belangrijkere oorzaak van karma en samsara dan verlangen 

▪ bevrijding of uitblussing kan dus enkel w bereikt door inzicht en kennis 

 gaat niet over objectieve of abstracte kennis maar wel ‘ervaringskennis’ 

• bevrijding door inzicht in diepste werkelijkheid vd mens en wereld 

o proberen inzicht te bereiken door mediteren, goed leven, onthechting  loskomen van 

oppervlakkig ik, bevrijd worden van aarde illusies waarin je gevangen zit 

o hindoeïsme: Atman = diepste zelf 

▪ w beschouwd als diepste, eeuwige en onveranderlijke grond vd mens 

 vaak tegengesteld aan ego / kleine ik die w aangedreven door passies en verlangens 

en waarmee mens zich doorgaans vereenzelvigt 

▪ dus pas als men tot inzicht of ervaring vd diepste werkelijkheid vh Atman komt: 

bevrijding w bereikt 

 brahman = universum, participeren in goddelijke oceaan 

 verlossing w gevonden als mens tot inzicht komt in diepste zelf, diepste wezen 

(atman) dat niet als individualiteit w beleefd maar als verzinkend in fundamentele 

principe vh universum (brahman) 

▪ absolute w bereikt in identiteit van atman-brahman 

o boeddhisme: Anatman = niet-zelf 

▪ aandacht gaat uit naar betrachten van bevrijding uit rad van lijden (dukha)  

 dukha w door begeren en ontwetendheid veroorzaakt 

▪ elke gedachte van substantie of identiteit w geweerd! (itt hindoeïsme) 

 het ‘zelf’ is een illusie 

 men moet alle begeren stilleggen en uitdoven  komen tot inzicht in niet-zelf 

(Anatman) opdat men ‘nirvana’ kan binnengaan 

➢ boeddhisme legt nadruk op onthechting van enige notie van permanent of eeuwig 

zelf door term ‘Anatman’ 

➢ nirvana = uitgedoofde vlam  

✓ kom je toe als je vrede hebt met niet-zijn 

✓ uitblussing van alle oppervlakkige vlammen 

❖ uitblussing van verlangens 

❖ uitdoving van ik (ego) 
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o om tot inzicht/ervaring te komen: zowel hindoeïsme als boeddhisme benadrukken belang 

van ascese, meditatie en moraliteit 

▪ hindoeïsme meer nadruk op onderwerping aan goeroe of spirituele meester als 

voorwaarde om verlossing te bereiken 

• samenvatttend: reïncarnatie w in oosterse religies als vloek verstaan 

o huidige situatie vd mens w bepaald door daden en strevingen uit vorige bestaansconditie 

o verlossing uit rad der wedergeboortes w nagestreefd via inzicht 

o geen rekening gehouden met voortdurende of continue lotsverbetering of vooruitgang 

doorheen nieuwe incarnaties (men kan terugvallen in lager stadium) 

 

Moderne westerse opvattingen 

• aantal moderne westerse denkers: opvattingen die in richting gingen van reïncarnatie  

o oa Kant, Goethe, Schlegel, Schopenhauer 

o moderniteit: erg gericht op zelfontplooiing!! 

• Lessing (18e E, verlichting) = typerend voor moderne westerse reïncarnatiegedachte 

o op einde boek ‘Die Erziehung des Menschengeslechts’  ziet reïncarnatie anders dan 

oosterse religies! 

o nieuwe leven op aarde is géén vergelding volgend op vorige leven 

▪ als mens steeds opnieuw op aarde geboren w telkens hij sterft: om steeds nieuwe kennis 

en vermogens te knn verwerven  steeds verder op weg van vervolmaking 

▪ reïncarnatie is dus géén noodlot of vloek maar kans en weg naar steeds vollere 

humaniteit en zelfrealisatie 

 want één leven is hiertoe te kort  ons menselijk leven gaat vooruit door steeds 

opnieuw geboren te worden 

 mens is bewerker vd eigen progressie 

 omvat 2 basisprincipes vh moderne Verlichtingsdenken! 

➢ autonomie vd mens 

➢ vooruitgang 

• H.P. Blavatsky (19e E) 

o in 19e E kwam reïncarnatie-idee ad orde in spiritisme  uitgewerkt door 

▪ A. Kardec in ‘Livre des esprits’ 

▪ H.P. Blavatsky in “theosofie” 

o theosofie van Blavatsky is belangrijke bron vh hedendaags reïncarnatiegeloof 

▪ Blavatsky verbleef jarenlang in Indië  ontwierp theorie obv elementen uit hindoeïsme, 

westerse filosofie en christendom 

▪ idee: vss reïncarnaties volgen opgaande beweging (alles is in evolutie) 

 men keert nooit terug naar lagere bestaansniveaus 

 niet alleen materiële maar ook spirituele is betrokken in evolutie, dynamisch 

vooruitgangsproces 

 reïncarnatie w gezien als  

➢ opgang naar goddelijke 

➢ middel tot zelfverwerkelijking 

▪ men kan enkel in menselijk gedaante opnieuw geboren w 

▪ overtuiging van reïncarnatie probeert men te staven obv parapsychologische bewijzen 

en spirituele ervaringen 

• R. Steiner (19e – 20e E) 

o afgestapt van theosofie in 1913  

o ‘antroposofie’: reïncarnatie-idee verder uitgewerkt en op eigen manier verder ingevuld 

▪ vnl nadruk op positieve ontwikkeling vd menselijke geest doorheen opeenvolgende 

reïncarnaties 

 we moeten evolueren naar ultiem mens-zijn 

 vss levens op aarde voor nodig 

▪ groei duurt tot geest volkomen zichzelf geworden is 

• New Age = nieuw soort religiositeit sinds enkele decennia 

o vnl in Noord-Amerika en Europa 
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o reïncarnatie speelt belangrijke rol 

▪ men neemt aan dat bij dood een bepaald individueel gestalte vd mens verloren gaat  

hogere zelf (geestelijke kern) neemt nieuwe vorm aan 

▪ tijdens reïncarnaties kan spirituele wezenskern gelouterd w 

o inzicht groeit dat  

▪ spirituele prioritair is tov materiële 

▪ geheel groter is dan deel 

o in New Age-trend is er holistische correctie tov Verlichtingsdenken 

▪ “antropocentrisme w gerelativeerd door besef dat in kosmos alles met alles verbonden 

is en mens moment is in groot proces” 

• samenvatting westerse varianten vd reïncarnatieleer 

o reïncarnatie niet als doem beschouwd maar als positieve mogelijkheid en kans voor mens 

om zichzelf te realiseren en ontplooien 

o vooruitgangsdimensie speelt mee: géén terugval mogelijk 

▪ doorheen opeenvolgende incarnaties ontwikkelt mens dynamiek van zelfvoleindiging 

▪ ‘je stijgt tot je hoogste trap van mens-zijn hebt bereikt’ (doel) 

 

H. Zahrnt over verschil tss oosterse en moderne westerse visie reïncarnatiegeloof 

• westers: wenteltrap die je blijft bestijgen tot hoogste doel 

• oosters: draaimolen waarvan je af wil stappen 

 

Christelijk verrijzenisgeloof 

 

Inleiding 

• levensvisie waarin reïncarnatiegeloof zit ingebed: verschilt grondig vd christelijke visie 

o zowel diepmenselijke verlangens als vermoedens maken dat mensen vermogen hebben te 

luisteren die hen iets anders melden over evt leven na dood 

o christenen spreken over ‘verrijzenis’ of ‘opstanding’ 

▪ na dood haalt God (zoals Hij met Jezus als eerste heeft gedaan) héle, unieke persoon 

uit dood vandaan  leidt hem voorgoed binnen in nieuw leven bij Hem 

 onttrokken aan tijd, ruimte en vergankelijkheid 

 dus NIET terugkeer naar aarde maar unieke persoon staat op en leeft voort in God 

• belangrijke vragen 

o welke motieve knn christenen aanhalen om te geloven in leven na de dood? 

▪ er zijn géén bewijzen voor maar je kan ook niet bewijzen dat leven na dood niet bestaat 

▪ motieven = redenen voor gelovigen (niet puur rationeel maar wel belangrijk) 

o hoe stellen christenen zich leven na dood voor? 

o welke grote verschilpunten zijn er met reïncarnatiegeloof? 

 

Motieven 

 

1. Geloof in scheppende, liefhebbende God 

• grondigste motief vd christenen: niet ‘iets’ maar ‘Iemand’ 

o geloof hier en nu in scheppingsmacht en genadevolle liefde van God 

o Martin Buber  kreeg enkele vragen op 80-jarige leeftijd 

▪ “Wat zijn je plannen?”  “Ik heb er geen meer.” 

▪ “Ga je nog schrijven?”  “Neen.” 

▪ “Wat vind je van het hiernamaals?”  “We weten hier niets van, we kennen enkel het 

hier en nu. Ik geloof niet in iets na de dood maar ik hoop op Iemand.” 

• motivering ligt volledig in lijn vd oudtestamentische, joodse visie  

o 2 voedingsbodems waarin opstandingsgeloof en uitdrukkelijke affirmatie van zalig leven na 

dood zich in Israëlistische godsdienst heeft knn ontwikkelen 

▪ geloof in Gods almacht: Jahwe is Heer van hemel en aarde en ook dodenrijk is 

uiteindelijk aan zijn almacht onderworpen 
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▪ overtuiging dat God trouw en genadevol is  Hij laat vrome uiteindelijk niet in dood 

verzinken 

o eigenlijk typisch voor alle monotheïstische levensvisies 

• ook bij christenen! 

o christenen menen dat God die in staat is geweest om ons en hele wereld te scheppen, 

‘verwekken’ ons ook zal kunnen ‘opwekken’ 

▪ Hij is Schepper van hemel en aarde, Heer over leven en dood 

▪ dit is scheppingskracht van God!  creatieve kracht, bevrijdingskracht! 

 verlangen naar oneindigheid dat leeft in mens kan mens zelf niet vervullen  

realisatie is te danken aan God 

▪ door en door bijbels: in genadevolle toewending van God tot zijn mensen reden zien 

voor leven na dood 

 als God mens zo gratuit bemint: zal werk van zijn handen niet zomaar laten varen 

 Martinus Nijhoff: “Ik denk wel dat wij eeuwig leven, want eens gegeven, blijft 

gegeven.” 

o God is trouw en laat zijnen niet zomaar vallen 

▪ God neemt leven bij dood niet van ons af: Hij maakt het nieuw 

▪ A.R. Van De Walle: “Het aanvaarden van eeuwig leven, van een leven na de dood, is 

geen zelfstandige of aparte geloofsbeslissing maar ligt zonder meer verweven in het 

godsbeeld dat men gelovig erkent. Gelooft men in een God die liefde is omdat men het 

bestaan kàn ervaren en meemaken als gàve, dan kan men consequent ook accepteren 

dat de dood niet het einde is. God neemt zijn vrij geschonken gave niet terug. Hij 

vernietigt niet wat Hij zelf heeft geschapen en wat Hij bestendig het leven, het bewegen 

en het zijn geeft. Hij dooft het licht niet uit dat Hij zelf heeft aangestoken.” 

▪ leven na dood in westerse samenleving in vervagingsproces  zeker ook te maken met 

vervaging van geloof in liefdevolle God 

 wie hier en nu gelooft in Gods liefde: mag hopen dat God aan overkant van dit leven 

niet zomaar liefde zal terugtrekken 

 H. Fortmann 

➢ vergelijkt hiernamaals met kindje te slapen leggen: kind vertrouwt in ouders en 

weet ook dat zij na het slapengaan er ook nog voor hem zullen zijn 

➢ “Wie God eenmaal heeft ontmoet, vindt de vraag naar het hiernamaals niet 

interessant meer. Wie geleerd heeft in het Hoge Licht te leven, is niet meer 

gekweld door het probleem of het Licht er morgen ook nog zal zijn. In het hoofd 

van een kind, dat leeft onder de goede zorgen van zijn moeder, komt het niet op 

om te vragen of zijn moeder ook morgen nog wel voor hem zal zorgen.”  

• in bijbels-christelijke optiek: leven dat over dood heen reikt is gave, geschenk van God en niet 

zomaar een natuurlijk gebeuren 

 

2. Jezus’ opwekking uit dood 

• God heeft volgens christelijke overtuiging Jezus uit dood weggeroepen 

o verrijzenisgeloof is hierop gefundeerd 

o Paulus (één vd oudste credo’s vh christendom!) heeft dat motief heel sterk ontwikkeld in 1 

Kor 15: “Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe is het dan mogleijk 

dat sommigen onder u beweren dat er geen opstanding van de doden is? Christus is 

opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn” 

• ‘opwekking’ of ‘opstanding’ is metafoor (beeld genomen uit wereld van slaap) 

o mag niet zomaar letterlijk opgevat worden: ‘opstanding’ van Jezus is geen reanimatie van 

lijk of terugkeer van Jezus in dit aardse leven 

o betekent wel dat Jezus Christus in heel nieuwe bestaanswijze voorgoed bij God is 

thuisgekomen en dat Hij zo bij ons en in ons kan zijn 

• dat Jezus niet in dood is gelaten: niet rationeel bewijsbaar maar gaat terug op getuigen 

waarvan men betrouwbaarheid aanneemt (vb. slothoofdstukken vd evangeliën) 

o vertellen dat ze Jezus na zijn dood als Levende hebben mogen ontmoeten: dat ze Hem 

hebben ‘gezien’   ( paasvisioenen) 
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o theologisch NIET aangewezen die ‘verschijningen’ vd verrezen Heer of te interpreteren als  

▪ vorm zelfsuggestie of uitvinding van leerlingen 

▪ puur subjectieve ervaring van ‘inzien’ dat Hij weer leefde 

o is iets dat hen werkelijk overkomen is 

▪ want hoe kan je anders plotse, onverachte overgang verklaren van enorme 

ontgoocheling (bij fiasco van Jezus’ kruisdood) naar enthousiaste en begeesterde 

verkondiging dat Hij leefde? 

▪ zelf zeggen ze dat Jezus zich op nieuwe wijze als Levende aan hen heeft laten zien  

 ‘zien’ veronderstelt zeker geloof  

➢ heeft zich laten zien  is hen overkomen: hij heeft dat gedaan, zij waren er niet 

op aan het wachten (dus geen subjectieve zelfsuggestie) 

➢ dus niet gewoon, louter zintuiglijk ‘zien’ of ‘constateren’ 

 is dus ervaring dat hij zichzelf heeft gemanifesteerd, zichzelf heeft laten zien 

 

Hoezo?  hoe stellen christenen zich nu leven na dood voor? 

 

‘Stamelend’ spreken: niet weten maar hopen 

• rationele bewijzen voor verrijzenis zijn er niet maar wél zien christenen enkele redenen om te 

geloven in verrijzenis 

• hopen vs weten 

o feit dat christenen hopen op verrijzenisleven na dood is al hele sprong 

o vraag naar ‘hoe’ = riskanter 

▪ alles wat evt over nieuwe bestaanswijze na dood kan gezegd w: schiet tekort want we 

knn alleen spreken met beelden en voorstellingen uit aardse tijd-ruimtelijke ervaring 

▪ we zullen leven na dood nooit zomaar knn ‘beschrijven’ 

• christelijk spreken over leven na dood staat ‘in modus vd hoop-op-voltooiing’ 

 

‘Hemel’ = gelukkigmakende voltooiing vd mens in volle gemeenschap met God 

• gaat echt over voorgoed thuiskomen bij God 

o geen plaats of lokaal ergens boven ons (maar moeilijk om ons om het ander voor te stellen) 

o is een beeld  je gelooft niet in beeld maar je gelooft wel in wat ze willen vertolken 

• bijbel doet ons denken dat hemel een volheidservaring van geluk is 

• uitdrukking ‘eeuwig leven’  nadruk volop op woord léven 

o bestaan na dood is geen fixatie of invriezing in onveranderlijke situatie zonder leven en 

zonder dynamiek 

o A.R. Van De Walle: “hemel = eeuwig-levende God die zich nu definitief aan mensen geeft” 

o mensen zeggen soms ‘eeuwig, dat is toch wel héél lang’ 

▪ maar ook hier maar beeld  niet letterlijk! 

▪ eeuwig leven duidt op overstijgen vd tijd 

 dus niet op verlengen van tijd tot in oneindige  eeuwigheid heet niets te maken 

met uitgerokken ‘al-tijd’ (zou saai en vervelend zijn) 

 hemel is gebeuren van vol en intens geluk waarbij je ontrukt bent aan tijd 

➢ mensen knn zo van iets genieten/in iets opgaan dat ze tijd ahw vergeten  

beleven stukje eeuwigheid ih nu 

➢ in prachtig gedicht vertolkt Felix Timmermans het zalige, tijdloze 

volheidsgebeuren dat hij ‘hemel’ noemt 

 centraal idee: genieten! (dus niet iets somber) 

• Augustinus: eeuwig leven bestaat in ‘genieten van God en van elkaar in God’ 

o mensen knn voorsmaakje hiervan af en toe al op aarde hebben: vreugde heeft te maken 

met beleving van liefdesgemeenschap 

o Paulus zei ‘hemel is samenzijn in de Heer’ (1 Tes 4,17) 

▪ we w na dood ter bestemming gebracht als zelfde, unieke personen die we nu zijn  

omgevormd  op andere manier in God leven 

▪ God brengt niet zomaar ‘zielen’ thuis maar personen 

 persoon wordt men altijd mede dankzij anderen: in communicatie met anderen 
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 communicatie met anderen (relatienetwerken) w door dood niet vernietigd maar juist 

tot voltooiing gebracht 

 eeuwig leven in hemel willen we zelf graag voorstellen als leven van subjecten, 

personen die volledig zichzelf zijn en blijven, in wederkerig gegeven-zijn aan God 

 ‘verrijzenis vh lichaam’ 

➢ we hebben niet zomaar lichaam  we zijn ons lichaam, in onlosmakelijke éénheid 

met onze geest 

✓ credo eindigt hierin: wat is ‘lichaam’? 

❖ niet zomaar object: ik héb geen lichaam 

❖ lichamelijkheid is echt wie je zelf bent: geestelijke persoonlijkheid drukt 

zich uit in lichaam + lichamelijkheid laat communicatie toe 

✓ dankzij lichamelijkheid treden we in contact met anderen en wereld  worden 

zo onszelf 

➢ als déze concrete, unieke persoon komen we na onze dood bij God terecht  

✓ mét onze relaties  

✓ ook al ondergaat lichaam idd grondige transformatie en w het ontdaan van 

vergankelijkheid 

o hemel kan gezien w als voltooiing en bekroning van wat we hier op deze aarde (in 

hiernumaals) aan liefdescommunicatie hebben tot stand gebracht of hebben beleefd 

▪ God behoedt wat mensen aan liefde hebben gerealiseerd en ervaren  hij loutert en 

voltooit dit 

▪ alleen liefde blijft: hemel is interpersoonlijke liefdescommunicatie waarin verrezen 

mensen mogen delen in Gods eigen leven zelf 

 definitieve thuiskomst bij God: geen geïsoleerd gebeuren maar gebeuren van diepe, 

familiale verbondenheid 

 hemel zijn niet allemaal aparte zielen maar verbondenheid, communicatie, samenzijn 

 

‘Hel’ = weigering vd liefde 

• mensen kunnen ook al op aarde ‘in hel’ leven 

• in strikte zin: hel is reële mogelijkheid vd mens om definitief neen te zeggen aan God (die 

Liefde is) 

o mens kan dus door eigen keuze in onheil verloren gaan en finale bestemming van heil 

verknoeien 

o in bijbel: passages waarin die mogelijkheid w voorgehouden 

▪ komt zelfs ook in Jezus’ verkondiging ter sprake 

▪ dergelijke uitspraken: niet bedoeld om te informeren maar om te alarmeren en 

waarschuwen: “Zorg dat je je uiteindelijke bestemming als mens niet mist!” 

 willen mens indringend oproepen tot ommekeer 

o Bernanos vertelt over pastoor die bij oudere vrouw was langsgegaan  vrouw vroeg aan 

hem “Wat is de hel?”  hij antwoorde: “L'enfer, madame, c'est de ne plus aimer.” 

▪ als mens liefde weigert: komt in hel terecht (eigen keuze) 

▪ dus altijd kans op positieve thuiskomst: als je je maar openstelt voor liefde 

• ‘hel’ heeft dus alles te maken met vrije mogelijkheid van mens om tegen God in te gaan 

o we zeggen dat als mens vrij is, hij ook mogelijkheid heeft om God definitief af te wijzen 

MAAR we weten niet of dit definitief zo zal zijn 

o anders dan bij uitspraken over hemel! 

▪ hemel w als (gelovig beaamd) feit aangenomen  

▪ van sommigen zegt Kerk idd heel expliciet dat ze voorgoed bij God zijn thuisgekomen 

▪ volgens christenen is het Gods grote verlangen dat allen bij Hem thuiskomen en heil 

vinden: “God wil dat alle mensen gered worden” (1 Tim 2,4) 

 

Enkele belangrijke verschilspunten met reïncarnatiegeloof 

• historisch: aardse visie 

o reïncarnatie: leven op aarde is herhaalbaar 

o bijbels-christelijke visie: leven van mens op aarde eenmalig, uniek en onherhaalbaar 
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• antropologisch: visie op mens 

o reïncarnatie-opvattingen huldigen dualistische mensvisie: geestelijke vd mens kan zich met 

opeenvolgende, vss lichamen op aarde verenigen 

o christelijke visie: mens is geestelijk-lichamelijke, unieke eenheid 

▪ verrijzenis impliceert óók opstanding vh lichaam: onlosmakelijk verbonden met 

bepaalde persoon  mee omgevormd en getransfigureerd 

▪ opmerking: “zieltjes die loskomen”  NIET oorspronkelijk christelijk 

• leven na dood: gave vs doem 

o reïncarnatiegeloof: nadruk op zelfverlossing door mens 

▪ mens moet zelf opdraaien voor wat hij verkeerd heeft gedaan 

▪ in volgende levens: proberen goed te maken en beter doen maar géén plaats voor 

vergeving  mens moet eigen bevrijding en voltooiing realiseren 

o christelijke optiek: leven na dood is geschenk van God, onverdiend 

▪ geen mens verschijnt totaal zuiver voor Hem 

▪ onze opname bij Hem is te danken aan zijn barmhartige, louterende liefde  God brengt 

mensen thuis en voltooit hen 

 mens kan eigen voltooiing niet maken 
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Uitleiding: veerkracht vd hoop 

• christenen zijn mensen van hoop 

o hopen op uiteindelijke overwinning van lijden, dood en kwaad  ultieme triomf van liefde 

en leven 

o persoonlijke dimensie: hoop op eeuwig leven 

o dimensie christelijke hoop heeft ook historische en kosmische dimensies 

▪ hoop op voltooiing vd mensengeschiedenis in ‘Rijk Gods’ = Rijk van vrede en 

gerechtigheid waar elk mens waardige, bewoonbare plek krijgt 

▪ hoop op voltooiing vd hele schepping 

o hoop is géén monopolie vd christenen  ook in andere visies en attitude niet-gelovigen 

• veel anderen die durven hopen dat morgen beter wordt! 

o J. Moltmann: niet evident in onze ‘ontmoedigde maatschappij’ waarin moderne westerse 

vooruitgangsdenken flinke deuken heeft gekregen 

▪ mensenwereld lijkt gevangen door spiralen van armoede, geweld, discriminatie, 

natuurvervuiling en leegte-ervaring 

o hoop camoufleert of ontkent nooit crisis of aanwezige lijden maar is creatieve kracht en 

impuls naar toekomst toe 

▪ E. Dickinson: “hoop is ding met veren dat zich nestelt in onze ziel”  wanneer het niet 

goed gaat, geeft hoop ons veerkracht om te denken dat het beter gaat w 

o hoop volgens Van Dale: “wensende verwachting dat iets goeds, dat nog onzeker is en in de 

toekomst ligt, werkelijkheid zal worden” 

o zolang er hoop is, is er leven! 

• mens heeft mogelijkheid om te hopen  is optie en heeft te maken met bepaalde levensvisie 

o levensvisies die vetrouwen centraal stellen: koesteren hoop als grote waarde 

▪ hopen is vorm van vertrouwen 

▪ vertrouwen = je overgeven aan iets/iemand wat op je toekomt, wat je niet id hand hebt 

o Gabriel Marcel: hoop kan pas in interpersoonlijke sfeer waargemaakt worden 

▪ hoop is altijd gegrond in vertrouwensrelatie: “De hoop beweegt zich in sociale sfeer. Zij 

is gegrond in een ik-jij relatie.” 

▪ je hoopt altijd omdat er iemand anders is = ‘de relevante andere’ 

 hoop is vertrouwen omdat jij er bent 

▪ mensen kunnen pas hoopvol verder stappen op levensweg (oog in oog met lijden of 

dood) omdat ze weten dat er iemand op hen wacht 

 A. De Saint-Exupery: zat helemaal alleen in vliegtuigje boven Andes 

➢ eerste uren had hij zalig vrijheidsgevoel 

➢ nadien noodlanding moeten doen, geen communicatie mogelijk  kon alleen 

stappen, na verschillende uren was hij moe, koud en uitgeput 

✓ wou enkel neervallen en niet wakker worden 

✓ maar toen hoorde hij stem van vrouw “Als hij nog leeft, dan stapt hij naar me 

toe” + dacht aan kinderen 

❖ verdergestrompeld voor hén  

❖ nadien ineengestukt maar toch gevonden  gered! 

➢ hij zegt: “Nu weet ik wat hopen is, verder stappen omdat iemand op je wacht.” 

 voor godgelovigen: omdat Iemand op hen wacht (God) 

 

 

 

 

 

 


