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DE DOMINUS IESUS-VERKLARING VAN DE CONGREGATIE VAN DE GELOOFSLEER 

Is er heil 
buiten de kerk? 

Her is vanuir dcze idenciteit dar christenen 
de veelheid aan god.sdiensren i:egcmoer ueden 
en her gesprek aangaan. De erkenning van 
hcil en waarheid in andere godsdienscen ge
beurr dan ook noodzakelijk alcijd in refercnrie 
aan jezus Chrisrus. In de theologische discus
sic wordt deze posirie 'chriscologisch inclusi
visme' gcnoen1d, en geprofileerd tegen exclu
sivistische {buitm de krrk volstrrkt gem htil} 
en pluralisrische denkmodellen. 

Bovendien leen de prakt:ijk van her inrer
rdigieuze gesprek dat er geen neutrale plaats, 
geen neutrale raal is om over de veelheid van 
godsrliensten re spreken. Vaak herkennen 
niet-chrisrelijke gespreksparcners zich nice in 
de raal die pluralistische thcologen gebruiken 
om de vcelheid van de godsdiensten te den
ken. Er is niet zoiets als een religieus Espe
ranto waarin elke godsdienst zijn eigenheid 
uansparant kan verwoorden. Of waarin ccn 
soon eenbeidsgodsdienst kan worden gecon
strucerd of gevonden waarvan de vde gods
diensren dan concrete invullingen zijn. 

De media onthaalden de recente verklaring van de Congregatie van de Geloofsleer vrij negatief. 
Maar hebben ze het document wei goed gelezen? 

D
ominus Jesus, de re. cente verklaring ~ de 
Congrcgatie voor de Gdoof>leer over de 
uniekc en universde heilsbetekcnis van 

Jezus Christus en de kerk, veroorzaakt beroe
ring. War velen treft, is de schijnb:w onver
zoenlijke houding regenover de andere chrisre
lijke kerken. ,.Buiren de katholiekc kerk ziet 
her Vaticaan geen heil," meldde Dr Standaard, 
die eraan toevoegt dat her docwnent ,in be
langrijke mare lijkr rerug te grijpen n:w de 
heilsleer van voor her Tweede Varicaans 
Concilie". Veronrrusr door wat de journalist 
vennoedde- ,.van die document zou bij ons 
nauwelijks een theoloog wakker liggen" - heb 
ik her document doorgenomen. Oat heeft de 
journalisr in kwestie blijkbaar nagdaten. , 

De tckst gaar immers nid in ~ cc:ne plaats 
over de oecumene russen de christeli)ke ker
ken, maar over de religieuze veelhei~ en de 
interreligieuze d..ialoog: over de :rdaoe van ~et 
chrisreli'k gdoof rot de andere werdclgodS' 
~ De vr.ug is·zel& waarom de passages 
over de chrisrelijkc oecumene (nrs 16-17) tn 

de rekst staan. Niet alleen zijn de nrs 16-17 
daar inhoudelijk niet op hun plaats; je kunt je 
ook ernsrige vragen srellen bij d' wcnselijk
h~ld c;n de oppoituniteifervan.'Paus Johannes_ 

If wijdde immers """ 

1!.111111-
onbegrip en wanrrouwen 

in de oe<:un1eniscl1e dialoog. De misleidende 
receptie van Dominus !rntJ in de pers spreekt 
boekdelcn. 

• 
Maar nu de tckst zelf. De Congregatie richt 

rich in de eersre plaats tot kamolieke thcolo
gen. Ze wil enkele leersrellige beginsclcn in 
herinnering rocpen, belangrijk voor de theolo
~e reflectie over rdigieuze veelheid en 
lllterrdigieuze dialoog. Oaarbij gaat de 
Congregacie nkt naar v66r Vaticanurn II 
tcrug. lmegendeel, ze citeert 'in belangrijke 
lll.ate' en meerdere keren·uir de dogmatische 
constitutie over de kerk Lumm gmtium, de 
Pastorale oonstimcie Gaudium ~~ sp~. de ver
klaring over de nier-chrisrelijke godsdiensten 
Noslrtl artatt, het decreet over de missie Ad 
K~ks en her decreet over de oecumenc 
Unitatis miintegratio- aile opmerkelijkc do
CUntemcn van her 
laatsre concilie. 

de nuana:ring enkde regels vc:rder. Waar de 
uniciteit en de hcilsuniversaliteit van Christus 
en de kerk worden gea!!irmcerd, staat tegelijk 
dat dit heil wordt toegezegd aan de hde 
mensheid. Oak buiren de zichtbare grenzen 
van de kerk is er heil en waarheid. 

• 
Voor een goed begrip van de tekst is het in 

de eerste plaats noodzakelijk de kopwrgen 
en angsten van de Congrcgatie op her spoor 
re komen. Dikwijls leiden het bewustzijn van 
rcligieuze veelheid en her contact met andere 
godsd.iensten· roc "/igiros relativism~, zelfs tot 
indifferentisme en willekeur. Alle godsdien
sten en aile grore religieuze \eiders (Bocddha, 
Jezus, Mohammed, .. . ) hebben op hun ma
nier en in hun hiswrische context de weg 
geopend tot vervulling van her religieuze 
verlangen. 

Pluralistische christelijke denkers proberen . 
dar ook theologisch re 

. Wei gaat de verkla
nng niet vcrder dan 
Vatieanum II. Ook 
Wordr op defensieve 
lllanier srelling geno
lllen regen plur..Jisti

verwoorden. Meesral 
vertrekken ze van de 
vooronderscdJing dat 
God in principe on~ 
kenbaar is en dar 
christenen op geen 
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Valicmm lllerua, maar ze 1111 aok 
nlet vardar.' enkde wijze een be

voorrechte roegang tot God kunnen claimen. 
Oaarroe dienen ze dan vootal de a:nttale rol 
van Jezus Christus, de mens van wie christe· 
nen belijden dar God in hem openbaar is ge
worden, tc herz.ien. 

tchc thoologische positics. Ook op andere 
Pl!nten wordt het genre van een 'Verklaring' 
8"respectccrd: bijbelreksten worden wndcr 
~ntext als bewijsplaatscn opb>evoerd, mcnig 
•••:r Wordt gewczcn op de rol van her leerge
~. en vedvuldig wordt verwczcn naar tek
ltcn van de huidige paus. Maar tegelijk - en 
~is opmcrkdijk - nccmr de Congregatic bij 
:-'l'aalde discussicpunten t-en afwachtcnde 
htiuding aan en nodigt ze rhoologcn uir rot 
Verdcr onderr.ock. 
d llovcndien: hoc scherp en kritisd1 de artho· 

0ltc leer ook wordr geformulccrd, vaak volgt 

Sommigen doen dat door de incarnatie een 
mythe of met:tfoor te noemen, of d~r Jezus. 
te omschrijven als een van de vele gez>chten 
van God. Anderen koppelen de rweede en 
derde persoon van de Trinireit, de Zoon/het 
Woord en de Geest, los van de concrete figuur 
van Jezus Christus en schrijven er een bredere 
hcilswerking aan roe bwten deze om. 

Her gevolg is dar de openbaring van God in 
jezus, en dus ook de heilswerking, als beperkr, 
incompleet of imperfect wordt beschouwd. 
Kortom, om de andere rdigies een plaats te 
kunnen geven relativtren deze thcologcn in
grijpend de christelijke wl14rhridrclaim. Precies 
dar manoeuvre neemt de Congreg:>tie op de 
kom:l: wie aan de definitieve en unieke open
baring van God in jezus Christus raakt, raakt 
aan de kern van het christelijk geloof. Ze 
waarschuwr ervoor in de dialoog met andere 
godsdicnsten n.iet de eigen identiteit van 
binnenuit tc ondergraven. 

• 
Dczc bewrgdheid en kritiek zijn terechr. 

Het bewustzijn van de rdigieuze pluralireit 
leidt al te vaak tot ccn rdativistisch plura
lisme, waarbij het moeilijk wordt waarheids
·claims en idenriceit vast te houden. Als alles 

In de dialoog worden wij geconftonteerd 
mer onze eigen wljze om over de werkdijk
heid re spreken. We kunnen daar niet wmaar 
af>tand van docn, en benaderen de andere al
cijd vanuit eigen optics, voorondersre.llingen, 
rermen en denkschema's. Een ervan is precies 
de universele heilswil van God, die christenen 
een bijzondere motivari.e biedt voor de incer
religieuze di.alciog. 

• 
Achrer de visie van bepaalde rheologische 

pluralisten zou wd eens de mod.em-cacionele 
overweging kunnen schuilgaan dar wij ab-· 
stractie kunnen maken van onze concrete 
gelovige verwoneling in een rradirie, dar wij 
een nier-bcrrokken roeschouwerspositi.e kun
nen verwcrven die roelaat over de veelheid 
hecn uicspraken tc doen - en vetvolgens onze 
thcologie daaraan aan te passen. De waarheid 

- van !>et chriSrelijlce gdoof wordr zo alhanke
Jijlc gcm.aalci.Yitn oen <werla>epelend rationed 
schema- dar aile godsd.iC:nsten weer cc plaacscn. 

Ben beeld illusrreert dit trelfend: de vele 
godsdicnstcn, stele men, zijn als vele padc::n 
die naar dezelfde in wolken gehulde bergtop 
voeren. Maar hoe kunnen we dat weten, als 
we als chtistenen maar een van die paden be
wandden? Aileen vanuit een helikopterper
specrief is dat bedd te legitimeren. En daar 
wringr her schoemje. De ervaring van de reli
gieuze veelheid en her inrcrrdigieuze gesprek 
tonen de onhoudbaarheid van de toeschou
werspositie. Wij zijn allen tktlnonn>. Wij be-
wandelen ons eigen pad. We zien dat er ande
re paden zijn, die evenNeel-ons pad kntisen, 
een eindweegs meegaan. afsplicsen, enzovoon. 
Maar we kunnen onmogdijk weten of zij 
werkelijk naar dezelfde bergtop voeren. 

Een inclusivistisch perspectief is dus- epis-
temologisch - onontkoombl14r. Maar de vraag 
van pluralistische theologen naar de rdatie 
russen de chrisrclijke waarheidsclaim en de . 
andere godsdiensten blijft ook dan nog pran-
gend: hoe de eigen gelovigc identireit paren 
aan een fundamemed n:spect voor andere 
godsdiensren? In de praktijk van her interreli
gieuze gesprek lijken beide alvast samen re 

even waar is, is uiceindelijk niets mecr waar. 
Oat hoeft niet te betekenen dat de confron
tacie en her contact met andere godsdiensten 
geen impact kunnen hebben op deze claims 
en idenriceir. Her is vedeer omg~k«rd pre
des in her contact, in de dialoog. worden 
naa.st eventuele verwantschap~n, her ver~ 
schil en de eigc:n idcntiteit beter in de verf 
gezet. 

kunnen gaan. Maar hoe kunnen we dar theo
-- logisch denken? Als een soon 'pluraliscisch' 

inclusivisme? 

Een gesprek van christencn met boed
d.histen over mystick en contemplatie doer 
een grote verwantschap vermoeden, maar 
verduidelijkt tegelijk het verschil. Het maakt 
wei degelijk uir of je her mystetie van de 
werkclijkheid comempleerr als Liefde dan 
wei als Leegre. En voor de chriscelijke gdovi
ge is de ulciemc waarheid over de wcrkdijk
heid in jezus Christus defonitief geopenbaard 
als het mysterie van de Liefde. Her Ieven in 
deze waarheid maakr de gdovige precies rot 
christen en vormt de maatstaf van diens 
christcn-zijn. 

Anders dan de klassieke inclusivistische po
sicie, die in de Verklaring wordt hcmomen, is 
her wellicht opportuun de rdigieuze veelheid 
rcsoluut vanuit een dednemerspositi.e ce be
kijken. Her ChristU.smysteric: vormt voor ons, 
christenen, het perspectief om over religieus 
heil en waarheid re sprekcn, omdat wij in en 
van deze waarheid Ieven. Zoals ook de uni
vcrsde heilswil van God, die ons in Chrisrus 
is gcopenbaard, her chrisrelijke aanknopings
punt biedt om sporen van heil en waarheid in 
andere godsdiensten te herkennen. Wij kun
ncn maar e.!n pad tegdijk bewandclcn - crop 
vcnrouwend dar in Chrisrus uitcindelijk de 
hele mcnsheid is gcred . 0 
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