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GOD ONDERBREEKT DE TIJD 

Apocalyptiek als onontkoombare actuele 
theologische denkfiguur 

I LIE.VE.N BOE.VE.I 

Inleiding 

De christelijke apocalyptische beeldvorming is het resultaat van het 
combineren van twee joodse verwachtingen: de komst van een aardse 
messias die een koninkrijk van vrede en gerechtigheid sticht en devol
trekking van het laatste oordeel door God aan het einde van de geschie
denis.1 Dit ideeengoed is breed gerecipieerd in de loop van de voorbije 
twee millennia, en dit zowel in religieuze als in geseculariseerde zin. 
De apocalyptische tijd was er een om naar uit _te zien; deze tijd beloofde 
er een te worden van heil voor de uitverkorenen, van de uitzuiveringvan 
het kwaad en de vernietiging van de kwade mach ten, en dit alles in de 
verwachting van de definitieve voltooiing {en dus opheffing) van de 
tijd. Concreet betrof de apocalyptische koorts niet zelden sektarische, 
vaak millennaristische bewegingen. Ook een aantal kerkvaders, zoals 
lrenaeus van Lyon, zagen echter het aanbreken van een duizendjarig rijk 
als een onderbreking van de loop van de geschiedenis. Een flinke apoca
lyptische opstoot veroorzaakte onder meer Joachim a Fiori in de twaalf
de eeuw, evenals de beweging van de Schwiirmer, de 'linkse' reformatie, 
in de zestiende eeuw {Thomas Munzer, Hans Hut). Apocalyptiek ging 
hier gepaard met een groot ongenoegen over de bestaande toestand en 
een roep om radicale verandering. Chiliasme - een ander naam voor 
millennarisme - treffen we vandaag onder meer aan bij de Adventisten 
en de Getuigen van Jehova. 
De apocalyptische beeldvorming heeft ook ingrijpende sporen nagela
ten in de moderne politieke filosofie {zie bijvoorbeeld de hoop van Les
sing en Kant op een tijdperk van voltooiing en eeuwige vrede) en poli-
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tieke geschiedenis (zie onder meer de Noord-~erikaanse politiek-reli
gieuze retoriek, d~ Marxistische utopie van de klassenloze maatschap
pij, ofdevestigirigvan het Derde Rijk).2 

Vandaag doet zich een merkwaardige paradox voor, meteen het uit
gangspunt voor deze bijdrage. Net nu het apocalyptische denkgoed om 
diverse redenen zo goed ais uit de christelijke traditie is weggewist- vaak 
precies vanuit de diaioog tussen christelijk geloof en moderniteit, want te 
mythologisch, te gevaarlijk, te letterlijk, te speculatief, te escapistisch -, 
duikt in een 'postchristelijke' culturele omgeving de apocalyptiek op
nieuw op. Het gaat hier wel eerder om een 'apocaiyptisch levensaanvoe
len' dat zich onder meer uit in de angst voor het fysieke einde van de we
reid, voor de morele ondergang van het mensengeslacht, voor de ultieme 
zinloosheid van elk menselijk streven en handelen. Oude bijbelse heel
den worden metaforen voor hedendaagse culturele gevoeligheden. 

I. Apocalyps vandaag: 
symptoom van een cultuur op drift.? 

In het dagelijkse taalgebruik duidt 'apocaiyps' in de eerste plaats op een 
desastreuze gebeurtenis, op een bedreiging van het voortbestaan van 
mensheid en wereld; kortom op een wereldramp, op het einde van de 
wereld~ We overleefden bijvoorbeeld de millenniumbug, die onze ge1n
formatiseerde maatschappij niet aileen dreigde lam te leggen, maar ook 
stuurloos zou overleveren aan in wilde scenario's beschreven ontsporin
gen. De discussie is vandaag wat verstomd: was deze crisis enkel een 
commercieel hoogtepunt voor de informaticasector, of werd ze precies 
door de inzet ervan voorkomen? 

1. Apocalyps tussen cultuurpessimisme en 
herhevestiging van het vertrouwen 

De voedingsbodem voor het actuele apocaiyptische levensaanvoelen is 
van aile tijden: aardbevingen, milieurampen, chaos en oorlogen. Van
daag kunnen we, naast de verontrustende opwarming van het klimaat, 
zeker het grondig verstoorde vertrouwen inzake voedselveiligheid, en de 
risico's voor de volksgezondheid aan dit rijtje toevoegen. Telkens gaat 
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het om ongecontroleerde en oncontroleerbare ontwikkelingen die mens 
en samenleving plotseling bedreigen. Bovendien is omwille van de si
multane1teit van de nieuwe technologische informatiemedia onze tijds
perceptie veranderd. De stroom aan onheilsberichten houdt voortdu
rend aan en lijkt zich exponentieel uit te breiden. Het resultaat is een 
groeiend onbehagen, dat zich uit in onzekerheid en in gebrek aan per
spectie£ Zowel bij conservatieve ais bij progressieve cultuurcritici wordt 
in weliswaar onderscheiden bewoordingen dezelfde boodschap meege
geven: onze cultuur is er een van dood, drugs en seks. We beleven een 
soort spirituele apocalyps, waarvan de aidsplaag de materiele expressie 
en incarnatie is. Onze cultuur is verworden tot een zinverslindend ge
heel dat naar de eigen ondergang voert. 
Apocaiyptiek is dan ook een populair thema in de wereld van de film. 3 

Prenten in bijbelse beelden van dreigende vernietiging, van de ultieme 
strijd tussen goed en kwaad, doen het goed. Dit geldt ook voor ftlms 
over ondergang (Titanic) en andere rampen, zoais vulkaanuitbarstin
gen, neergestorte vliegtuigen ... Veelai merken weer een fascinatie voor 
grenzen en grensoverschrijding, voor wat bedreigt, voor wat veronze
kert, voor wat ons veilige Ieven op het spel zet. Maar naast bedreiging is 
er meestai ook een (hollywoodiaanse?) herbevestiging van ons vertrou
wen in het goede, in het Ieven, in onszel£ Zo wint de goede uiteindelijk 
Uudge Dredd), en wordt de aimacht opnieuw geaffirmeerd (Independen
ce Day). Wat neigt naar ondergang, dood en vernietiging slaat om in een 
overwinningsgeschiedenis. Niettemin spreken deze documenten ook 
over de keerzijde: onze verborgen angsten voor overheersing door wat 
we zelf in Ieven hebben geroepen: machines, robotten die de macht 
overnemen en zelfs soms niet meer te onderscheiden zijn van mensen 
(cyborgs, de replicants uit The Terminator), vooruitgang die omslaat in 
ecologische ramp ... maar ook datgene waarvan we van ouds weten dat 
we het niet meester kunnen worden: het lot, het vreemde. Commercieel 
zijn deze prenten vaak zeer geslaagde ondernemingen: niet aileen pro
duceren ze spectaculaire cinema met veel showeffecten, maar blijkbaar 
raken ze mensen ook dieper. Net zoais bij het lezen van de aioude apoca
lyptische geschriften, mogen cultuurwetenschappers en ftlosofen zich 
ook hier niet Iaten leiden door 'letterlijkheid'. Onder het meeslepende 
effect van de plot, het vernuftvan het verhaal en de speciaie effecten, be
h,tisteren we wellicht echo's die van dieper komen dan wat de films spec
taculair aan onze ogen Iaten voorbijflitsen.4 
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De 'ultieme strijd tussen goed en k.waad' doet zich echter ook voor in de 
realiteit, zoals_~ _19-93 te Waco, waar het FBI David Koresh eenenvijftig 
dagen belegerde en tachtig sekteleden de dood vonden, voorafgebeeld 
in 1978 te Guyana in de collectieve (zelf)moord van Jones' People's 
Temple (912 doden), en nagevolgd door de rituele zelfmoorden van de 
sekte van de Zonnetempel en van Heaven's Gate. En dan zwijgen we 
nog over de bomaanslag te Oklahoma ( 1995), het werk van christelijke 
fundamentalisten, en de activiteiten van de zogenaamde 'gifgassekte' in 
de ondergrondse te Tokio (1999).5 

2. Drie kentrekken van het hedendaagse 
apocalyptische levensaanvoelen 

Wanneer we wat dieper op deze culturele en maatschappelijke ver
schijnselen ingaan, kunnen we drie kentrekken onderscheiden in het 
actuele apocalyptische levensaanvoelen. 

a. Angst voor het over zichzelf afgeroepen oordeel 

In de eerste plaats blijkt het apocalyptische levensaanvoelen een oordeel 
in te houden over de menselijke grootheidswaan. In zijn wil tot beheer
sing en bemeestering van natuur en samenleving brengt de mens pro
cessen op gang die niet meer te stoppen zijn. Paradigma's hiervan zijn de 
menselijke apocalypsen van de Holocaust, de Goelag, Killing fields6; en 
de vrees voor de nucleaire apocalyps die zeker niet opgeheven is met het 
stopzetten van de koude oorlog. In dit rijtje past ook de ecologische 
apocalyps: giframpen, bouwen op gifstorten, zware metaalvervuilingen, 
gestrande olietankers, voedselonveiligheid, en vooral ook de versnelde 
opwarming van het klimaat, onder meer door de C02-uitstoot vanwe
ge industrie en koolstofhoudende brandsto£ Zo tekenden we omwille 
van het zogenaamde broeikaseffect de laatste 10 jaar een temperatuurs
stijging op van 0,2° Celsius.7 Tenslotte vermelden we ook de steeds wij
der gapende kloof tussen arm en rijk (economische apocalyps), die, ge
combineerd met de demografische evolutie, zorgt voor een toenemende 
druk op de grenzen van het rijke Noorden. In de meeste gevallen drukt 
de apocalyptische beeldvorming het besef uit dat we de zaak zelf niet 
meer onder controle hebben, dat we dingen in het Ieven geroepen heb
ben die we niet meer beheersen. De mensheid heeft zich grondig over-

schat, zowel op het niveau van de planning van de perfecte samenleving 
(met de meest grootschalige mensenrechtenschendingen als averechts 
gevolg), als bij het doorvoeren van technologisch-functionalistische 
kijk op de wereld: de reductie van natuur en omgeving tot datgene wat 
ons in onze behoeften voorziet. De wil tot bemeestering en beheersing 
heeft paradoxaal genoeg het onbemeesterbare en onbeheersbare opge
roepen. Apocalyps is een metafoor geworden voor datgene wat postmo
derne denkers het einde van de grote verhalen hebben genoemd. 

b. Catastrofefantasie als keerzijdevan een cultuur 
van de kick 

Met het wegvallen van de grote zinstichtende verhalen (in Vlaanderen 
maatschappelijk zichtbaar geworden in de ontzuiling) is zinzoeken een 
veeleisende aangelegenheid geworden: een zaak van kiezen, van identi
teitsconstructie, uit een onoverzichtelijke veelheid van elkaar weder
zijds bevragende, uitdagende en verrijkende levensbeschouwelijke frag
menten en verhalen. Wanneer het (zich in)schrijven (in) van een zinver
lenend verhaal niet meer lukt, of men zich weigert te binden aan iets be
tekenisvols (iets waarvoor men de volgende morgen wil opstaan), slaan 
zinzoeken en identiteitsconstructie vaak om in het aaneenrijgen van 
kicks, van momentane verhevigingen van het zelfbewustzijn. Nu is er 
niets tegen een goede kick, maar als alle betekenisverlening eraan vast
gekoppeld wordt, is het risico niet denkbeeldig dat men in een eindelo
ze spiraal verwikkeld raaktwaar geen ontkomen aan is. 
Kicks hebben immers te maken met grensoverschrijdingen. Aangezien 
kick en ontluistering elkaar oproepen, gaan te vaak overschreden gren
zen echter verschuiven. Essentieel is immers het oproepen van een ver
hevigde ik-beleving, gezocht vanuit een verlangen naar betekenis, die 
echter onmiddellijk weer ontsnapt en via nieuwe grensoverschrijdingen 
opnieuw nagestreefd dient te worden. Het is een zoeken naar wat on
derscheidt, naar wat anders maakt, naar wat wegrukt uit het kleurloze: 
'ik' val niet samen met de brij van het vele eendere; 'ik' ontsnap aan de 
terreur van hetzelfde, van de ononderscheidenheid, van de betekenis
loosheid: 'ik leef'. Dergelijke grensoverschrijding stuwt verder, tot en 
met het flirten met de dood (spookrijden, van de sporen wegspringen 
wanneer de trein komt), tot de zelfmoord toe. 8 Het buitengewone moet 
zin verlenen, zoals in het geval van diegenen die Ieven van weekend tot 
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weekend om van vrijdag tot zondag uit te gaan, van vakantie tot vakan
tie- voorbij het le~en van alle dag dat uit zichzelfblijkbaar geen beteke
nis genereert.---
De apocalyptische mentaliteit is dan precies het zoeken naar wat het da
gelijkse onderbreekt: het doorbreken van het eendere, het gewone. Dit 
is een vorm van escapisme, het ontsnappen aan het zinledige van het op
eenvolgen van de ogenblikken - het zich losrukken van wat hier en nu 
in zinledigheid beknelt. Apocalyps installeert emotieve taal, beelden en 
belevingen, die breken met het technisch-rationeel-bureaucratisch-eco
nomische discours dat mensen op zichzelf terugwerpt. Het is een meta
foor geworden voor de ultieme kick, de laatste grensoverschrijding. 
Maar precies op dit punt slaat de economisering opnieuw haar slag. 
Kicks worden op de markt te koop aangeboden. Identiteit wordt zo een 
kwestie van koopkracht, marketing, vraag en aanbod. Dit is ook het 
punt waarop vele nieuwe vormen van religiositeit aansluiten en waar de 
parareligieuze markt opereert. Mensen zoeken verzoening, harmonie, 
troost, vervulling in een wereld die nog weinig uitstaahs heeft met het 
alledaagse. 

c. Symptoom van, en antwoord op, 
de omvattende 'ver-on-zekering' 

Meer in het algemeen duidt het apocalyptische reveil op een groeiend 
gevoel van onmacht en wegsijpelend vertrouwen. Het getuigt van een 
onbestemd aanvoelen van onzekerheid en onveiligheid - precies na het 
wegvallen van de grote verhalen die onomstootbare zekerheid en stabili
teit boden. De mogelijkheid van identiteitsconstructie heeft als keerzij
de de instabiliteit van elke geconstrueerde of gevonden identiteit. Vra
gen in de zin van "kan het lot van de dinosaurussen ook ons lot zijn?", 
"kan de inslag van een meteoriet het leven op aarde alsnog vernieti
gen?", verraden naast specula tie ook een groeiende veronzekering na 
een tijd van overtrokken zekerheidsdenken: de meeste dromen zijn in
derdaad bedrog .. 
Ook de opkomst van rechtse groepen wijst in deze richting. Het gaat er 
om het verwerven van zekerheid midden de veronzekering: enerzijds 
bedreigt het andere mijn zekerheid, mijn verhaal, mijn stabiliteit; an
derzijds helpt het vijanddenken over de ander mij om, via het zonde
bokmechanisme, mijn identiteit te stabiliseren, te profileren en te ver-
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sterken. Apocalyptiek is hier een radicale vorm van cultuurkritiek en 
cultuurpessimisme. Fundamentalistische varianten van religies en sek
ten sluiten hierbij aan. Ze bieden een quasi-mythologische oplossing 
voor het probleem van zinloosheid, kwaad, lijden en pijn. In hun per
spectief worden deze problemen verscherpt opgeroepen door onze cul
tuur, die ze evalueren in termen van estheticisme, a- en immoralisme, 
waarheidsrelativisme, oppervlakkigheid, willekeurigheid, en individu
alisme. Enkel een denken dat haaks staat op deze af te wijzen werkelijk
heid kan nog zekerheid bieden. Het is hier dat vormen van millennaris
me vaak worden gebruikt voor de legitimatie van politieke en soms ook 
kerkelijke machten. 

3. Theologische vraagstelling vanuit de paradox 

De paradox, namelijk dat op het ogenblik dat apocalyptiek theologisch 
geen item meer is, het dit cultured wel is, doet voor theologen vandaag 
minstens de vraag oprijzen ofhet in de traditie overgeleverde apocalyp
tische denkgoed nog van belang is voor het actuele christelijk geloof. 
Kan het iets leren over dit christelijk geloo£ en over de plaats van chris
tenen in een wereld waar een zogenaamd apocalyptisch levensaanvoelen 
heerst? 
Voor een goed begrip: theologie is steeds betrokken in een onophoude
lijke recontextualiserende beweging van 'geloof op zoek naar inzicht'. De 
geloofwaardigheid en relevantie van dit geloof dienen zowel voor chris
tenen zel£ als ten aanzien van niet-christenen telkens opnieuw bedacht 
te worden. Aangezien de christenen van vandaag leven in een context 
van levensbeschouwelijke veelheid, en gezien zij nu een specifieke, zij 
het ook intern gedifferentieerde (minderheids)groep vormen in onze sa
menleving, zijn ze veel meer dan vroeger attent voor het feit dat ze in 
een eigen particulier verhaal staan en tot eigen verhaalgemeenschappen 
behoren.9 

Voor deze theologische reflectie omtrent apocalyptiek en christelijk ge
loof vandaag dienen zich twee aanknopingspunten aan. Het eerste po
neert de Stelling die we zullen uitwerken, het tweede presenteert de wij
ze waarop we dit zullen do en. Ten eerste: in de lijn van wat Johann-Bap
tist Metz10

, de vader van de politieke theologie, betoogt, stellen we dat 
het wegzuiveren van het apocalyptisch bewustzijn uit de christelijke tra
ditie een goed begrip van deze traditie in de weg staat. Deze operatie 
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heeft immers een tijdsperceptie ge1ntroduceerd die het principieel on
mogelijk maakt de.-radicaliteit van het christelijk geloof te denken. Apo
calyptiek is ~ noch min noch meer een onontbeerlijke denkfiguur 
waarmee precies de identiteit en de relevantie van het christelijk geloof 
voor vandaag geproftleerd kunnen worden. Ten tweede: de huidige we
reldangst is de sleutel voor het begrijpen van de bijbelse apocalyptiek. 
Apocalyptiek kan immers zowel negatief als positiefbegrepen worden, 
net zoals aile 'angst' ambivalent is: dodend, vernietigend, maar ook 
kiem tot (over)leven, vernieuwing en verandering. Negatief spreekt 
apocalyptiek van wereldangst; positief wordt deze catastrofeangst echter 
omgebogen in crisisangst. De angst voor het einde van de wereld duidt 
niet op de definitieve ondergang maar eerder op doorgang na en door
heen de crisis.u Vooraleer we hierop echter doorgaan, schetsen we in vo
gelvlucht enkele noodzakelijke elementen over de apocalyptische tradi
tie en hetverdwijnen ervan in de theologie. 

II. Christelijke theologie en apocalyptiek: 
een bewogen traditie 

1. Het genre van de apocalyps 

In enge zin is 'apocalyps' de benaming van een literair genre dat ons het 
meest bekend is van de openbaring (Gr. 'apokalypsis') van Johannes, 
maar dat ook in andere bijbelteksten voorkomt. Het genre is echter 
vooral in de zogenaamde 'tussentestamentaire joodse literatuur' (derde 
eeuw voor en tweede eeuw na Christus) wijd verbreid. Algemeen kan 
'apocalyps' gedefinieerd worden als een "genre van openbaringslitera
tuur met een narratieve structuur, waarin een openbaring door een bo
vennatuurlijk wezen aan een menselijke ontvanger bemiddeld wordt. 
Hierbij wordt een transcendente werkelijkheid onthuld die zowel een 
tijdelijk aspect heeft in zoverre het het eschatologische heil op het oog 
heeft, als een ruimtelijke aspect in zoverre het een andere bovennatuur
lijke wereld betreft. De apocalyps is bedoeld om een groep in proble
men te waarschuwen en/of te troosten door de interpretatie van huidige 
aardse omstandigheden in het Iicht van een bovennatuurlijke wereld en 
van de toekomst, en die het verstaan en gedrag van de toehoorder door 

goddelijke autoriteit wil bei:nvloeden'' .12 Het gaat dus over een open ba
ring vanwege God, Christus of een engel, door middel van visoenen, 
dromen, epifanieen, door middel van stemmen (dialoog of redevoe
ring), via een reis door de hemel van de getuige, of door het bekomen 
van een hemels document. De menselijke ontvanger wordt vaak pseu
donymisch gei:dentificeerd met voorname figuren ui~ het verleden (He
noch, Abraham). De open baring zelf verhaalt de wereldgeschiedenis 
van onheil, crisis, vernietiging en redding: een weerkerende opeenvol
ging van ondergang, oordeel, verdoemenis en voltooiing. Ze duidt het 
cruciale karakter van het actuele tijdstip aan: nu reeds wordt een defini
tief onderscheid gemaakt tussen wat tot heil en dus tot een nieuwe toe
komst voert, en wat naar de ondergang voert. 
Deze definitief nieuwe toekomst wordt vaak verbeeld op een manier die 
de discontinui:teit met de actueel bestaande wereld beklemtoont. En tel
kens staat de tussenkomst van God voorop, omdat de gelovigen het ver
trouwen in de mens verloren hebben. De Sitz-im-Leben van deze ge
schriften dient gesitueerd te worden in een sfeer van crisis: bezetting 
(het hoek Danie4 het verzet van de Makkabeeen tegen de hellenisering 
onder Antiochus IV Epifanes, 167-164 voor Christus), vervolging 
(Open baring van johannes, wellicht onder domitiaanse vervolging, 81-
96 na Christus) en vernietiging ( 4 Ezra, 2 Baruch en 3 Baruch bij de ver
nietiging van de tempel in Jeruzalem in 70 na Christus). De bedoeling 
is te troosten en tegelijk te waarschuwen. Het betreft enerzijds hoop op 
beterschap, anderzijds de aankondiging van het oordeel: aileen wie zich 
bekeert, wordt gered. 

2. De eerste christelijk-apocalyptische 
verwachting ge&ustreerd 

In 4et Nieuwe Testament treffen we heel wat apocalyptische sporen en 
fragmenten aan. Belangrijke voorbeelden zijn, naast de Apocalypszelf, 
de prediking van Johannes de Doper (Lc 3), de eschatologische rede in 
Me 13 (ondergang van de tempe! en van Jeruzalem, einde van de we
reid) en de voorstelling van Jezus als de eindtijdelijke rechter die de 
schapen van de bokken scheidt in Mt 25,31 e.v .. Vele apocalyptische 
metaforen en beelden kleuren verder het nieuwtestamentische getuige
nis over Jezus' spreken, handelen, dood en verrijzenis. Voorbeelden 
hiervan zijn de titel 'Mensenzoon', het thema van het oordeel, het eeu-



wige vuur bereid voor de Duivel en zijn trawanten, het eeuwig leven, 
het aanbreken V~Qhet rijk Gods, de categorieen van verrijzenis en we
derkomst, deengelen bij het graf, de verschijningsverhalen, enzovoort. 
De eerste generatie christenen was ervan overtuigd dat de wederkomst 
van de Heer nakend was (technisch omschreven als 'nabijheidverwach
ting'). 13 Verscheidene perikopen uit de brieven van Paulus illustreren 
dit. Zo is Paulus bijvoorbeeld van oordeel dat het beter is om, in het 
lichtvan de nabije parousie, niet te huwen (I Kor 7,1-9). De eerste vol
gelingen geloofden imrners niet aileen dat Jezus Christus "verrezen was 
op de derde dag en zat aan de rechterhand van de Vader", maar tegelijk 
dat hij snel zou "wederkeren in heerlijkheid om te oordelen de levenden 
en de doden". De verrezen Heer zou bij zijn wederkomst de geschiede
nis radicaal onderbreken en het Rijk van God definitief vestigen. De li
turgische 'Maranatha'-formule ('Onze Hee'r is gekomen' of'Onze Heer, 
kom') is hiervan een treffende evocatie (1 Kor 16,22; Apoc 22,20; Di
dache 10,6), netzoals de beden "Uw rijkkome, Uwwil geschiede op 
aarde als in de hemel" uit het Onze Vader. 
De gespannen 'apocalyptische' verwachtingen van de eerste leerlingen 
werden echter niet ingelost: het einde der tijden liet op zich wachten. 
De nabijheidverwachting diende herdacht te worden. Dit gebeurt reeds 
in de latere geschriften van het nieuwe testament, zoals de zogenaamde 
pastorale brieven, waarin reeds gemeenschapsordening op de agenda 
komt te staan. Naarmate de parousie uitblijft, treden er immers proces
sen van verkerkelijking en institutionalisering op (die nog toenemen na 
het tolerantie-edictvan Constantijn in 313). Daarnaast krijgen ook de 
sacramenten- als tekenen die nu reeds anticiperen op het komende 
Rijk Gods- een ruimere plaats. 
Een derde element is het ontstaan van een vertragingsapologie. De na
druk die op het 'spoedige' van de wederkomst lag, komt nu op het 'plot
se' ervan te liggen, vaak gepaard gaand met een grotere moralisering: 
door het uitstel biedt de barmhartige God bijkomend kansen tot beke
ring, ook al kan het oordeel en de afrekening voor elk moment zij n. Uit
eindelijk wordt de apocalyptische spanning niet aangehouden en opge
splitst in een heden dat zich reeds beschouwd als deelnemend aan het 
eschatologische heil (via kerk en sacramenten) en een toekomst die nog 
veraf is. "De oude nabijheidverwachting wordt een verwachting voor 
een verre toekomst: parousie, opstanding, oordeel, nieuwe schepping. 
Hiermee is de eschatologische spanning van de apostolische tijd geneu-
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traliseerd; er komen weliswaar omvangrijke speculaties over het hierna
maals voor, maar het hartstochtelijk verlangen daarnaar is verdord" .14 

Een eerste ontapocalyptiseringkreeg hiermee haar beslag. 

3. Voortgaande ontapocalyptisering via hellenisering 
en modernisering 

De herinterpretatie van de eschatologische verwachting leidt, mede 
door de invloed van het Griekse denken, naar een steeds grotere aan
dacht voor het lot van de individuele ziel. Zo ontstaat de idee van het 
bijzonder oordeel, dat direct na de dood zou plaatsvinden, en gaat men 
reflecteren over de toestand van de gescheiden ziel en de persoonlijke 
onsterfelijkheid. Deze individualisering en spiritualisering (het accent 
op de ziel) doen de vraag rijzen naarwat er gebeurt in de tussentijd v66r 
het algemeen oordeel, dat plaatsgrijpt op het einde der tijden. Dergelijk 
'interim-denken' geeft aanleiding tot het ontwerpen van een uitgewerk
te 'individuele eschatologie' (dood, eerste bijzonder oordeel, zuivering 
in vagevuur), te onderscheiden van een collectieve algemene eschatolo
gie, een onderscheid dat tot in de twintigste eeuw gemaakt wordt. De 
apocalyptische beelden worden opgespaard voor deze algemene escha
tologie op het einde der tijden: de wederkomst van de Heer, het defini
tief afrekenen met het kwade, het algemene eindoordeel met voltooiing 
('een nieuwe hemel en een nieuwe aarde') en de verrijzenis van het li
chaam. Hierbij verwordt het eschatologische traktaat tot een 'chronolo
gie van het eeuwige leven' en tot 'een geografie van het hiernamaals' .15 

Metaforen en beelden vormen niet langer elementen uit een narratief 
geheel, maar bouwstenen van een eschatologische systematiek, ontdaan 
van enige apocalyptische spanning: een meer subtiele ontapocalyptise
ring is het resultaat. 
Hiermee gepaard gaat de worsteling tussen een Grieks en een joods 
tijdsbegrip. Dit laatste hanteert een lineaire tijdsopvatting, met begin 
en einde - een geschiedenis waarin God actief aanwezig komt. Het 
Griekse denken vertrekt vanuit een asymrnetrische dualiteit tussen tijd 
en eeuwigheid waarbij tijd enkel gedacht kan worden vanuit de band 
met de eeuwigheid- als continuum. Via de sacramenten participeert de 
kerk reeds aan het eeuwige. 
Tot op vandaag is de geschiedenis dus niet radicaal onderbroken, maar 
neemt ze haar beloop. De tijd kabbelt verder, ook al steekt in de loop 



van de eeuwen de apocaiyptische koorts nog wel eens de kop op. Tijd 
wordt synonienrvoor continu"iteit en participatie aan eeuwigheid. 
In de moderniteit wordt tijd nog steeds gedacht in termen van continu"i
teit, zij het ais continue ontwikkeling of vooruitgang: de geschiedenis 
wordt gepercipieerd ais een voortschrijdend ontwikkelingsproces cip 
weg naar voltooiing. De ontdekking van de rede, die vorm krijgt in we
tenschap en techniek, enerzijds, en van de vrijheid, ge"illustreerd door de 
vele emancipatiebewegingen, anderzijds, zai, zo betoogt men, de mens
heid in staat stellen de wereld in toenemende mate te begrijpen en naar 
haar wensen om te vormen. Voor de moderne mens zit de werkelijkheid 
gevat in een dynamiek naar meer en beter, en is het zijn roeping deze dy
narniek in handen te nemen en de eigen voltooiing te bespoedigen, zo
niet te verwerkelijken. Het eens zo belangrijke apocaiyptische tijdsbe
wustzijn wordt nu helemaal vergeten. Echter, precies het actuele, cultu
rele apocaiyptische levensaanvoelen reageert tegen dergelijke moderne 
tijdsperceptie. 
Ook de dialoog van de theologie met de moderne wetenschap en de 
wijsbegeerte leidde tot een verder diskrediet voor de apocalyptische ver
wachting. In de apocaiyptiek had de moderne godsdienst- en traditie
kritiek immers een gedrooind slachtoffer gevonden: gestuwd vanuit een 
wetenschappelijke rationaliteit kon deze kritiek de apocaiyptiek enkel 
afdoen ais bijgeloof en mythe. Vandaar dat precies moderne theologen 
de apocalyptische elementen ontmythologiseerden zoais ze dat ook de
den met de wonderverhaien. Apocaiyptiek- en zeker al de apocaiyp
tisch-kosmologische, gesystematiseerde traditionele eschatologie - met 
het spreken in termen van diabolische machten, engelen, de eindstrijd 
tussen goed en kwaad, maakte deel uit van een achterhaald wereldbeeld 
en zette de geloofwaardigheid van het christelijk geloof in een moderne 
samenleving op het spel. Daarom betoogden theologen dat de bood
schap van het evangelie niet samenviel met de mythologische verwoor
dingen waarin deze gevat is. De Jezusbeelden van de eerste moderne 
zoektochten naar de 'historische Jezus' uit de negentiende eeuw zuiver
den de apocalyptiek dan ook drastisch weg en houden een grote religi
euze wijze of een ethisch voorbeeld over. 
Maar het is voorai in de existentiaie interpretatie van RudolfBultmann 
dat de ontapocalyptisering, casu quo ontmythologisering, het meest 
pregnant doorgevoerd wordt. "De mythologie van het Nieuwe Testa
ment dient niet op het objectiverende gehalte van haar voorstellingen 

bevraagd te worden, maar op het menselijke existentieverstaan dat in 
deze voorstellingen wordt uitgedrukt". 16 De eindtijd is geen in de toe
komst uitstaande dramatische era, maar speelt zich hier en nu a£ Jezus is 
reeds gekomen- in de fundamentele beslissing die mensen nemen met 
betrekking tot hun existentiele orientatie: geloven, en zo ontkomen aan 
de eigen vervailenheid en zondige eigenmachtigheid, of niet. Bij Karl 
Rahner wordt 'apocalyptiek' een steekwoord om verkeerd begrepen 
eschatologie aan te duiden. 17 De term duidt op de reportageachtige 
voorspelling van de gebeurtenissen die aan het einde van de geschiede
nis zullen plaatsgrijpen. Echte eschatologie voorspelt niet, maar doet 
vooruitzien: de mens gaat zo zijn heden aanvaarden "ais reeds nu ver
borgen aanwezige en definitieve toekomst, die zich juist dan nu reeds ais 
heil aanbiedt, indien zij aanvaard wordt ais de beschikkende daad Gods, 
die niet te berekenen is naar tijdstip en wijze, omdat Hij aileen daar 
macht over heeft" .18 In meer recente Duitse eschatologieen, zoais die 
van Gerhard Lohfink, Gisbert Greshake en Medard Kehl gaat de ont
apocalyptisering nog uitdrukkelijker gepaard met het detemporaiiseren 
van de eschatologische verwachting. Het is in het sterven zelf van de 
mens dat het heil dat in de eschatologische hoop uitgesproken wordt, 
zich voltrekt. 19 

Er zijn dus voldoende redenen om de apocalyptische traditie te vergeten 
of opzij te schuiven ais vandaag theologisch niet relevant. De gefrus
treerde Naherwartungvormt historisch zeker de eerste grondervaring. 
Vanuit godsdiensthistorisch oogpunt hebben voorai ketterijen en sek
ten zich met apocaiyptiek ingelaten, en diende ze een soort revolutio
nair bewustzijn dat zich tegen de orde, ook de kerkelijke orde, keerde. 
Filosofisch past het apocaiyptische tijdsaanvoelen niet in de theologisch 
sterk gerecipieerde Grieks-platoonse tijdsperceptie die in de christelijke 
theologie tot op vandaag voor menigeen een niet-bevraagde vooronder
stelling is, en ook niet in moderne evolutionaire geschiedenisopvattin
gen. Politiek is het fenomeen niet zelden ideologisch rnisbruikt, niet ai
leen in de Nazi-ideologie, maar ook op vandaag in rechts-conservatieve 
cultuurkritiek, sektevorming, terrorisme, legitimering van gewelddadig 
optreden, enzovoort. Tenslotte wordt de apocaiyptiek, en voorai ook de 
dogmahistorische aanwending ervan in het neoscholastieke eschatolo
gische traktaat over 'de laatste dingen', helemaal onderuit gehaaid wan
neer theologen de moderne godsdienst- en traditiekritiek recipieren en 
de christelijke eschatologische boodschap ontmythologiseren. 



III. Apocalyptiek als onmisbare theologische 
denkvorrm-God als grens van de tijd 

1. De paradox opnieuw in herinnering gebracht 

Paradoxaal genoeg, zo stelden we, ontwikkelt zich in onze cultuur, in 
een tijd waarin de apocalyptiek voor het christelijk geloof vergeten, niet 
relevant en zelfs ongeloofwaardig schijnt te zijn, een geseculariseerde, 
vaak echter ook quasi-religieuze vorm van apocalyptisch bewustzijn. 
Dit bewustzijn houdt uitgesproken elementen in van cultuurkritiek, 
maar kan - zoals aangeduid - ook omslaan in soort kickcultuur. Dan 
wordt het een symptoom van, en een antwoord op, de veronzekering 
die de identiteitsconstructie in een postmoderne context omgeeft- dit 
is: na het plausibiliteitverlies van de grote verhalen en het toenemende 
besef dat we blijkbaar niet zomaar meester zijn van ons zelf, de geschie
denis, de kosmos. Het grote verschil met de klassieke apocalyptiek is het 
negatieve en het louter immanente karakter van het actuele apocalypti
sche bewustzijn: buiten het 'eind goed, al goed' van de populaire com
merciele film is er geen ultieme voltooiing of verzoening maar (de drei
ging van) algemene vernietiging, ondergang, veroordeling. 
Wat vooral intrigeert in het hedendaagse kritisch-culturele apocalypti
sche bewustzijn, is de grondige bevraging die erin doorklinkt van de in 
onze cultuur gangbare (laat)moderne tijdsconcepten. Enerzijds gaat het 
hierbij om het door wetenschap, techniek en maatschappelijke ideolo
gie uitgedragen moderne evolutionaire wereldbeeld en de erin ge'impli
ceerde tijdsvisie. Anderzijds duidt het op de zogenaamde postmoderne 
afwezigheid van perspectief waarin een soort cyclisch tijdsbegrip gehul
digd wordt waarin eigenlijk niets meer gebeurt ( tenzij de kick). 
Op dit punt kan opnieuw de band tussen culturele apocalyptiek en 
theologie opnieuw gemaakt worden. Het is immers wat overdreven te 
beweren dat er in de laatste jaren helemaal geen aandacht voor de apoca
lyptiek bestaat in de theologie. Met name is het vooral de verdienste ge
weest van politiek theoloog Johann-Baptist Metz om de apocalyptiek 
als denkfiguur opnieuw te integreren in de actuele reflectie op het chris
telijke geloo£ Meer nog: deze denkfiguur is onmisbaar voor een correct 
en legitiem theologiseren. In de apocalyptiek wordt de intrinsieke band 
tussen God en tijd immers krachtig geclaimd: God onderbreekt de tijd. 

Vandaar dat de christelijk-apocalyptische tijdsopvatting haaks staat op 
modern-evolutionaire en postmodern-cyclische tijdsvisies. Voor het 
christelijk geloofkan de hervinding van de apocalyptiek in herinnering 
roepen dat apocalyptiek niet zomaar een te ontmythologiseren toe
komstspeculatie is maar veeleer tegelijk een schreeuw van angst en een 
vertrouwvol hopen op God. Dit vereist een omduiden van catastrofe
denken tot crisisdenken. Want apocalyps is niet aileen een zaak van on
dergang, catastrofe en chaos, maar ook van perspectief, openbaring en 
onthulling (wat meteen ook aanknoopt bij de oorspronkelijke beteke
nis van het Griekse 'apokalypsis'). 
Kort gesteld: de apocalyptische denkfiguur percipieert tijd als door God 
begrensd, een tijd waarin crisis (vervolging, vernietiging, teloorgang, lij
den en pijn) precies de plaats wordt waar God zich openbaart als grens 
van de tijd, als onderbreking van de tijd, als oordeel over de tijd. Open
baring als onderbreking houdt tegelijk opvordering in en noopt tot en
gagement. Hier past geen neutrale houding meer, geen onverschillig
heid ten aanzien van wat gebeurt, maar een kritische praxis van hoop. 
Crisis betekent immers etymologisch ook 'oordeel'. Een christelijke 
tijdsvisie houdt precies telkens in: een onder het oordeel gaan staan van 
God en Gods belofte voor mens en wereld, zoals deze in Jezus Christ~s 
werd geopenbaard. 

2. Kritiek van het moderne evolutieve tijdsverstaan 

Moderne geschiedenisfilosofieen en ideologieen hebben te gemakkelijk 
het historisch-particuliere opgenomen in de systematische ontwikke
lingsgang van de geschiedenis. Te vlug werd zo de concrete afwikkeling 
van wat in tijd en ruimte gebeurt (aan pijn, lijden, vernietiging ... ) over
geslagen of verzoend vanuit het te bereiken einddoel. Telkens werden 
deze perspectieven op geschiedenis geschreven vanuit het oogpunt van 
de overwinnaars. De slachtoffers, va"'-k precies gemaakt door het zich 
doorzetten van deze ideologieen, worden bij voorbaat vergeten of gere
duceerd tot functie van de evolutie. De theologische denkfiguur van de 
apocalyptiek vindt hier echter, in het lijden en bij de slachtoffers, haar 
aanknopingspunt. 20 

Dit betekent dat tegen de moderne geschiedenisprojecten, van welke 
makelij ook, een dubbele fundamentele correctie moet worden doorge
voerd. Vooreerst is het zinstichtende subject van de geschiedenis niet 



een abstract principe, noch ~en zo onbepaald en algemeen mogelijke 
'wereldgeest' of '_patuur'' noch het proletariaat (of een bepaalde natie, 
ras ... ), noch ~abstract model van 'de mens'. Het subject van de ge
schiedenis is God in zijn eschatologische heerschappij. Een God die 
zich in Jezus Christus heeft laten kennen als de pleitbezorger van armen, 
zwakken, uitgestotenen, gemarginaliseerden en slachtoffers. Dit bete
kent, ten tweede, dat afwikkeling, verzoening en voltooiing geen zaak 
zijn van theorie, maar van praktijk. Ze impliceren dat christenen in de 
historisch-particuliere, concrete geschiedenis gaan staan en, vanuit de 
herinnering aan Jezus Christus' prediking van het rijk Gods, opmerk
zaam worden voor plaatsen waar slachtoffers vallen. 
Apocalyptiek heeft theologisch dus niet te maken met wereldvlucht, 
noch met escapisme, of met een zich onttrekken aan de tijd, maar- om
gekeerd- met de radicale vertiJdelijking van de wereld, een radicaal be
sef van de ernst van het hier en nu. Apocalyptiek beklemtoont het cata
stro.fische karakter van de tijd, wat twee nauw met elkaar verweven ac
centen in het licht stelt. In de eerste plaats wordt tijd zo gezien als dis
continui'teit, breuk, als einde van de tijd. Geschiedenis wordt echt ge
schiedenis, net zoals toekomst echt toekomst wordt, en geen naadloos 
vervolg, geen tijdloze oneindigheid. Apocalyptisch bewustzijn staat 
haaks op evolutionistisch bewustzijn waarin het nu-moment geen ei
genstandigheid heeft, maar resdoos opgenomen wordt in de dynamiek 
naar een geprojecteerd einddoel..Crises, catastrofes, ongerechtigheid en 
onmenselijkheid worden door het valse besef van evolutieve vooruit
gang ontkracht en van hun dramatiek ontdaan. Dit laatste stelt het 
tweede accent gei'mpliceerd in het catastrofische tijdsbewustzijn in het 
licht: de aandacht voor de onverzoendheid van de geschiedenis, de 
slachtoffers, het lijden, het onrecht, de angst om God en de schreeuw 
om verzoening en gerechtigheid. Op dit punt wordt catastrofedenken 
crisisdenken: een gaan staan onder het onderbrekende oordeel van God 
over de geschiedenis. 
Een herwaardering van de apocalyptische spanning vereist eigenlijk een 
hervinden van de nabijheidverwachting die historisch- en systematisch
theologisch te makkelijk en te vaak gedetemporaliseerd geworden is tot 
'steeds-verwachting', met een uitstel van het 'oordeel' tot op het einde 
der tijden. Een herstel van de nabijheidverwachting verjaagt alle rust uit 
de geschiedenis en voert de spanning op; ze verlamt niet, maar begrondt 
de ernst van de praxis en accentueert het urgente en kritische van de 

menselijke verantwoordelijkheid. Navolging van Jezus Christus veron
derstelt nabijheidverwachting, want is anders niet leefbaar: op elke se
conde kan God de geschiedenis binnenkomen. 
In het a~ocalyptische tijdbewustzijn wordt duidelijk dat in christelijk 
perspecuef God niet enkel de andere van de tijd is, maar ook de grens 
ervan: het einde van de tijd en zo de mogelijkheid ervan. Waar God als 
onderbreker uitgeschakeld wordt, kan niets anders dan tijdloze onein
digheid -~eersen. Een apocalyptisch bewustzijn van God als begrenzing 
van de tlJd valt theologisch gesproken niet te rijmen met een louter me
taforisch gebruik van de term, om bijvoorbeeld een ecologisch of nude
air rampenscenario van menselijke zelfvernietiging op te roepen. Een 
christelijk apocalyptisch bewustzijn heeft met dergelijk gebruik van de 
term enkel het besef van het gevaar gemeen. Zoals gevaar een basiscate
gorie is om het leven en de boodschap van Jezus te begrijpen, zo ook is 
het een basiscategorie voor de christelijke identiteit. Ontmythologise
ring van apocalyptische beelden heeft al te vaak een schrappen van dit 
gevaarlijke tot gevolg: een draaglijker maken van het christelijk geloof. 
Of zoals Metz ergens stelt: niet haar nai'viteit maar haar banaliteit be
dreigt de toekomst van de godsdienst.21 Banaal wordt ze waar ze louter 
verdubbeling is van wat zonder haar ook al gebeurt, gezegd of gedaan 
wordt. Met haar nai'viteit daarentegen- vooral door het aanhouden van 
d~ overgeleverde apocalyptische beelden en teksten - ergert de gods
dienst het moderne mens-, tijd- en geschiedenisbeeld, de maakbaar
heidcultus, de apathie. Maar daarbij koint ze wel deels tegemoet aan de 
heimelijke angst van de (post)moderne mens ingesloten te zijn in een 
oneindig evolutionair continuum. 

3. Kritiek van de postmodeme onttijdelijking 

Ook de postmoderniteit, de categorie die we gebruiken om de context 
van een moderniteit in crisis aan te duiden, is niet vrij van ambigui'tei
ten. Postmoderniteit, ofbeter postmodernisme (als wijze van omgang 
met de postmoderne context) is voor velen een synoniem voor een cul
tuur van oppervlakkigheid, relativisme, subjectivisme, eclecticisme en 
estheticisme. Ook Metz wijst herhaalde malen op deze keerzijde van 
onze cultuur die hij omschrijft als een zich doorzetten van een algemene 
amnesie. 22 Hij beschrijft een cultuur van de vergetelheidwaarin het lij
den en de lijdensherinnering, de tijd en dus de geschiedenis, God en 



dus de mens spoorloos uit he! blikveld verdwijnen. Tijd is er lege verras
singsloze eeuwigh~id, waarin niets meer gebeurt. We cultiveren het es
capisme, als een -soort religievriendelijke goddeloosheid, waarin de gods
dienst verwordt tot een compensatorische vrijetijdsmythe, zonder God, 
met Nietzsche als grote profeet. Metz veroordeelt hier ongetwijfeld te 
exclusief onze actuele postmoderne context en heeft te weinig aandacht 
voor het eigentijdse kritische bewustzijn23, waaraan ook de culturele 
apocalyptische sensibiliteit deels refereert. Op andere plaatsen hebben 
we duidelijk gemaakt dat hij hierdoor niet Ianger erin slaagt om zijn 
theologische intu'lties in dialoog met de actuele context reflexief te ma
ken.24 Dit betekent echter niet dat deze intu'lties, vooral over de relatie 
tussen God en tijd, geen inspirerende elementen bieden tot een herpro
filering van de apocalyptische scherpte van het christelijke geloo£ 
Metz roept hiervoor het joodse godsdenken in herinnering, dat tot in de 
kern vertijdelijkten door het lijden geajfecteerdis. Want reeds in het Ou
de Testament was Israel een volk dat zich niet door mythen liet troos
ten, ofbeter: een volk dat niet in staat was zich uit de harde, bedreigen
de werkelijkheid terug te trekken, of zich ermee kon verzoenen door te 
vluchten in de mythe. De omgang met de werkelijkheid was geken
merkt door een 'tiefe Diesseitigkeit', die meteen ook de prijs was voor 
de godsgedachte die het volk verwier£ Godsgeloofhield het lijden niet 
troostend op afstand, maar deed vanuit het lijden tot God klagen - on
getroost. God ervoer men niet los van de tijd, erbuiten, maar in de tijd, 
als grens ervan: God is (de/als) komende. Dit is het eigene van het bij
belse godsdenken en impliceert een heel eigen kijk op de werkelijkheid: 
de imaginatieve waarneming van de wereld zit gekaderd in een vertijde
lijkte werkelijkheidsperceptie, dit is in een horizon van een beperkte 
('befristeter') tijd, een tijd waarvan de termijn bepaald is. Ook in het 
Nieuwe Testament zijn de gods- en tijdsgedachte van dezelfde strek
king. De nabijheidverwachting leert dat Gods gekomen-zijn slechts 'in 
het komen' te vatten is. Het johanne'lsche 'God is liefde' dient in deze 
verwachtingsdynamiek ingeschreven te worden als: God zal zich aan 
ons als liefde bewijzen.25 Deze godsperceptie verklaart ook waarom de 
bijbels ge'lnspireerde mystiek anders dan de mythe niet zozeer antwoor
den formuleert, als wel verontrustende vragen. Deze mystiek, onder 
meer in job, de psalmen en de profeten, is in wezen een mystiek van het 
lijden aan God. De gebedstaal is er "lijdenstaal, crisistaal, taal van verzet 
en radicaal gevaar, taal van klacht en schreeuw, letterlijk van het morren 
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van Israels kinderen. De taal van deze godsmystiek is niet in de eerste 
plaats een troostvol antwoord op het ervaren leed, maar een getergde 
vraag vanuit het lijden, een vraag naar God, vol van gespannen ver
wachting: 'waar blijft God? hoelang nog?"'26 In deze zin interpreteert 
Metz ook Jezus' kreet aan het kruis: "mijn God, waarom hebt U mij ver
laten?". Negatieve theologie wordt hier praktisch: spreken slaat om in 
radeloosheid, gebroken door de onbeantwoorde en niet te vergeten 
theodiceevraag. Vandaar dat Metz elke hedendaagse theologische po
ging om het lijden in God zelf te denken ervan verdenkt het te gemak
kelijk te willen verzoenen door het in God te verdubbelen, het zo te uni
versaliseren, te ontkrachten en zelfs te esthetiseren. Gebed is in dit per
spectief dan ook in de eerste plaats 'God om God bidden' (Lc 11,13). 
Zo ook moet het treuren, dat in een moderne tijd van (mythische) zelf
verzoening uitgebannen wordt- zodat elke troost louter vertroosting 
kan zijn -, gezien worden als een missen van God. De keerzijde van het 
treuren om dit gemis is de hoop. "Trauer ist Hoffnung im Wider
stand".27 
Als verhaalgemeenschap van de 'gevaarlijke herinnering' is het de taak 
van de geloofsgemeenschap de (post)moderne samenleving eraan te 
herinneren dat de geschiedenis ook een geschiedenis van lijden, onrecht 
en onverzoendheid is - dus tegelijk ook een geschiedenis van angst en 
schreeuw om gerechtigheid. Precies dit besefbeheerst het apocalyptisch 
bewustzijn van Gods imminent oordeel, waarin de tijd onderbroken 
wordt. 

Besluit: God onderbreekt de tijd 

Een van de meest befaamde zinsneden van Metz luidt: "De kortste de
finitie van godsdienst is 'onderbreking"'. 28 Deze zinsnede krijgt vandaag 
vernieuwde pertinentie. Wanneer Kortner betoogt dat het culturele 
apocalyptische bewustzijn de weg opent om opnieuw de joods-christe
lijke apocalyptiek te introduceren29, dan heeft hij slechts ten dele gelijk. 
Het is zeker zo dat het contextuele kritische bewustzijn dat in de cultu
rele apocalyptiek verwoord wordt, en waaraan ook christenen deel heb
ben, affiniteiten vertoont met het joods-christelijk apocalyptisch tijds
begrip. Een theologisch hervinden ervan heeft echter meer om het lijf 
dan een metaforisch-narratieve verdubbeling van het culturele bewust
zijn- zonder meer -, al was het enkel maar omdat het zich inschrijft in 
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de particuliere verhaaltraditie van de christelijke geloofsgemeenschap
pen. Niettemin _opent deze affiniteit belangrijke mogelijkheden, om 
vanuit de chrmelijke traditie op kritisch-productieve wijze om te gaan 
met het levensaanvoelen van onze tijd en de theologische reflectie zo te 
recontextualiseren. Onze tijd van veronzekering, verlies aan meester
schap, confrontatie met onbemeesterbaarheid en onoverzichtelijkheid 
enerzijds, en van gladde economiserende en stroeve fundamentalisti
sche pogingen deze te bezweren en te vergeten anderzijds, drukt ons op 
het precaire van de tijd, het radicaal-historische van de geschiedenis en 
onze plaats hierin. De apocalyptisch-theologische denkfiguur herinnert 
christenen dan alvast eraan dat catastrofische tijd een tijd van crisis is, 
dat de geschiedenis onder het oordeel staat van God, waardoor de on
verzoendheid ervan oplicht en ons opvordert tot een praxis van het ko
men van God. God staat niet buiten de geschiedenis, maar is ook geen 
factor ervan. Als tegenover van de geschiedenis onderbreekt de ver
wachting van zijn gekomen-zijn onze verhalen, inclusief die van de cul
turele apocalyptiek en zelfs die van ons over God zelf. 
De parabel van het laatste oordeel, "wanneer de Mensenzoon komt om 
te oordelen" (Mt 25,31-46) is dan ook een verhaal voor vandaag, en 
geen voorspelling van de toekomst. De parabel wijst op de ernst van on
ze tijdsbeleving, ons ingeschreven staan in een concrete opmerkzaam
heid en praxis voor wie geslachtofferd worden door de vele grote verha
len die de concrete lijdensgeschiedenissen onzichtbaar maken. Precies 
in de otngang met de andere, de uitgeslotene, het slachtoffer, de arme, 
ontmoeten christenen diegene die zij belijden als het liefdevolle Myste
rie van de geschiedenis. Apocalyptiek voert niet weg van de geschiedenis 
maar heeft een plaats er middenin, in de concrete dramatiek ervan, tus
sen angst en hoop.30 
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