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LEERPLANNEN GODSDIENST GEEN DOORSLAGJE POSTMODERNE THEOLOGIE 

God maakt concreet geschiedenis 

H 
erman De Dijn wees hier veertien 
dagcn gdcdcn op de band russen de 
nieuwc lcc rpl:tnnen godsdiensr

ondcrwijs en posrmodcrnc rhcologic. Ecn 
'paar' postmodern<: rheologen zouden erin ge
slaagd zijn om hun pluralistischc agenda op re 
dringcn aan her godsdiensronderwijs, en dar 
wnder dat iemand- behalvc De Dijn z.df dan 
- hicrmcc kririsch in discussie is gcgaan of gaat. 
Hct godsdienstonderwijs drcigt hicrdoor re 
ver;r..anden in vrijblijvend gebabbel over gods
dicnsten. Er zir geen visie achter, want er wordr 
verrrokken van de leefwereld van de jongeren 
:r.clf. Lcvcnsbcschouwing dreigr een zaak re 
worden van arhirrai re vrijheid-bli jheid. Her 
kind van de rekcning is uiteraard de christdijke 
rrnditic zclf die nict mccr in haar cigcnhcid aan 
bod kan komcn. 

lk k.an De Dijn gcrusr.<>tcllcn: de postmoder
nc thcologic die hij hicrvoor verantwoordel ijk 
acht, besraat niet, en als zeal w u bestaan, is ze 
u:kcr nicr her gedrochr dar hij ervan maakt. 

Wei zijn cr, vooral - maar niet aileen- aan de 
Leuvense Faculteit godgeleerdheid , enkele 
tientallcn jonge theologen die vanuir de dyna
miek van her chrisrelijke geloof en de chrisre
lijke rradirie over dit geloof nadenken. Zc wor
den daarroe mce uirgedaagd door de concrete 
maarschappclijke en culrurele context waar in 
zij zich bcvinden. Zo rrachrcn u: aan te knopcn 
bij de brcdc, vcclucmmigc hermcncurisch-rhe
ologischc rraditie waarin ook mensen als mon
se igneur Alben Dondeync, Jan-Hcndrik 
W:tlgr:wc, Edward Schillebecckx en zclfs 
Antoon Vergotc zich situccrdcn. 

'lCrwij l die laa tsten de uirdaging aangingcn 
met de modcrnc: conrcxr, in hct bijzonder de 
sccularisa ric, staar de nieuwe generaric voor de 
opdraclu her geloofsinzicht van de lcvende 
christelijke rraditic t<.' o nrvouwcn in rclaric to r 
ccn wgenaamdc posunodcrnc contex t. Zoals 
het ecn dynamischc rhcologischc faculreit past, 
Ievert dit ccn bocicnd gchccl van denksporcn 
en discussies op. De vruchtcn daarvan worden 
gcrcgdd, in dialoog mer de praktijkmcnsen op 
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de concrete pastor.Jle vcldcn, brcdcr vcrtaald in 
dt: Vlaam.se kerk c:n samenlcving. Die boeiende 
wisselwcrk1ng gccfr dan op haar beurt weer sti
muli voor vcrder theologisch ondenoek. 

• 
Jc kunt her De D ijn nauwelijks kwalijk ne

men dar zijn prc:sentatie van die zogcnaamde 
postmodcrnc thcologic - waarbij hij vooral 
mijn eigen rhcologie van her 'open verhaal' 
blijkt te viseren - mank loopt. Het is inderdaad 
ccn haasc onmogdijkc opdracht om in nauwe
lijks rwcc pa r:tgrafcn ccn gcdachrcgoed samen 
re vattcn waar de aurcur cen hclc Hudic voor 
nndig hccft. 

Door de chr istelijke traditie af te sluiten van haar context, 

dreigt je haar te versmachten. Oat doet Herman De Dijn in 

zijn kritiek op de visie achier het vernieuwde 

godsdienstonderwijs l Tertia nr. 242), 

meent Lieven Boeve. 

vormt hierroe de leessleurd - w was her in her 
begin, zo was her in de voorbije ecuwen, en w 
is het ook vandaag. en hopelijk tor in de eeu
wcn dcr ccuwen. Geen chrisrcl ij k Godsgeloof 
zonder reele incarnarie in her vlees en her 
bloed van de gesch iedenis. 

• 
Precies dar sraa t oak die 'paar zogenaamde 

postmoderne rheo logen' vandaag opnicuw 
voor ogen. Zij srellen vast dat de dialoog met de 
actuele cultuur, waarvoor mensen als 
Dondc:yne hebben gcplcit, is veranderd, omdat 
die cultuur zelf grondig is ve randcrd. De secu
larisering hcefr nier romaar gdeid rot cen secu
lier versraan van mens en samc:nlcving, maar 
tot een veel complexere simarie - rowel op 
wereldvlak als regionaal - van meerdere levens
beschuuwclijke en religieuu posiries, maar ook 
van vermarkring en eschecisering. Wanneer 
chrisrcnen vandaag hun christelijke gcloof wil
len duiden is her in rclaric rm d ie siruatie van 
vcdheiJ en ambigu"iteir. 

Andere levensbeschouwelijke en rel igicuze 
posities dagen christen en namclijk uit om de 
specificitcit van hun cigcn chrisrclijkc geloofte 
heronrdek ken in rdatie tot die anderen - her i.s 
indcrdaad nicr allcma:d hctzclfdc. De grijpar
mcn van de markt vorderen christenen op o m 
op tc komcn voor de sbchroffers ervan, in 
naam van die God van de geschiedenis. Meer 
nog: ook vandaag is de o ntmoeting me£ de an
dere en de anne de bc:voorrechte plaars waar de 
God van Jews C hrisrus zich laat kcnnen. 

De theologie van her 'open verhaal' wil een ei
gentijdse m:tnier aanreiken om over die gelovige 
interpretarie van de.· gcschicdcnis als de plaa rs 
waar God wordr onrmoer, re reflecteren. Oat 
doer zc nicr door andcrshcid of openhcid klak
keloos rc vcrhccrlijkcn ten kosre van de christe
li jkc rrad irie. We] wijsc ze erop dat in her hart 
van die tradit ic de onrmoer ing mer God als de 
Ander die aanwezig komr, staat - cen God die 
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pretar ie. In de christelijke rradirie gaat her na
mel ijk n ier om de tradirie op zich , maar om de 
God over wic die traditie spreekt. In her rhcolo
gische tijdschrift Collationes heb ik De Dijns 
positie daarom war provocaricf 'rrad iric ronder 
geloof' gcnocmd. Geloofis namelijk n iet alleen 
een bepaalde berekcn is die via rrad irie wordt 
doorgegcvcn, maar is, rheologisch gesproken, 
constirurief voor het rraditiebegrip zelf. Geen 
geloof zondcr tradirie, maar ook geen tradiric 
zonder gcloof. 

Vandaar dar tradiriekririek en rradirieont
wikkding inherent zijn aan her chrisrelijke rra
dit iebegrip, want er is cen blijvcndc spanning 
russen de Cod die zich in de gcschiedenis open
baarr en de onhcrlcidbaar conrexruele wijze 
waarop die opcnbaring in woord , schrifr en 
daad vorm krijgr. 

• 
Zijn groorsrc four maakr De Dijn wanncer 

hij 'die paar posrmoderne theologen' pluralisme 
in de schocnen schui ft. Juisc dat kun je die thco
logen niet aanwrijvcn. De pluralisrische theolo
gie waarnaar De: Dijn vc:rwijst- en waanegen 
icmand als Gavin D 'Cosm 7.ich keert - , ~taar na

mdijk voor ccn wclbcpaaldc posiric in de breed 
gcvoerde rheologischc discu::;sie over de verhou
ding tltssen hct christclijkc gcloof en de andere 
godsdienslen. Pluralist ische theologcn zien de 
chrisrelijke God, of de transcendente werkelijk
hcid waa r de chrisrelijke nad itie naar verwijsr. 
op zo goed als cvcnwaardige wijze aan her werk 
in aile rcligies. Ze hebben dan meestal ook grorc 
problemen om de uniekc en definirieve open
baring van God in Jezus C hrist us vast te hou
dcn. ln feire poogr die thcologie her flmdamen
rde respect voor andere godsdiensten te realise
ten door de waarhcidsclaim van her christen
dom re rclarivcrcn. 

' IN HET CHRISTENDOM GAAT HET NIET OM DE TRADITIE OP ZICH, MAAR 

OM DE GOD OVER WIE DIE TRADITIE SPREEKT." 

M;1ar dar doen die 'paar postmoderne thco
logen' prccics nicr: 7.ij gaan uit van een veelheid 
a:tn w:l:trheidsclaims die elk inherent aan wcl~ 
bcpaaldc lcvensbeschouwelijke en religicuze 
posidcs klevcn, en die jc nict zomaar kunr rela
tiveren ofop een hoger ni ve-J.u met clkaar kunt 
verooenen. In de context van w'n potcnriecl 
conflictucuzc siruatic gaan d ie theo logen na 
war ch risrcl ijkc identircir- inclusief de eigen 
chrisrdijke waarhcidsclaim- en respect voor 
andere religieu1.e positics kunnen berekencn. 
En jc kunr crvan op aan: daar komr wcinig vrij
blijvcnd gebabbel bij kijkcn. 

Toch heeft De Dijn cen pum als h ij waar
schuwt voor ecn rc gcmakkcl ijke aanpassing 
van het chrisrel ijke geloof aan de actuele con
text. Hij verliest dat punt even wei onmiddellijk 
wan neer hij clke rheologie die zich bewusr is 
van haar eigcn contcxtualireir en die wi l cxpl i
cireren, als onrsporing op de vuilnisbeh van de 
aanpassing gooir. Daar horen volgcns hem bo
vcndicn ook de bcvrijdingsrhcologie en de fc
minisrische rhcologic rhui s. Vormcn van rhea
logic die armcn en vrouwen ernsrig nemen, zijn 
blijkbaar nic.:t gcpasr. 

Eigc:nlijk miskcm De Dijn dat theo logen 
nict tc kiezcn hcbben als her om de volgende 
opdrachr gaar: her chrisrelijkc gcloof sraar of 
valr met her gcloof dar God altijd op zccrcon
crcte wijze gcschicdcnis maakc Mer wissdend 
succcs is de gcloofsgemccnschap rle uirdaging 
aangcgaan vanuit haar Codsgdoof tc onrdck
kcn waar God gcsch icdcnis maakt en :t ltijd 
weer pogcn thco logen hct contextudc gc
loofsvcrstaan tc cxplicircrcn. De Gods
opcnba ring in de mens Jews van Nazareth , 
door zijn lccrlingcn als de C hrist us hcrkcnd, 

in en door die rradirie hcen tot spreken en rer 
sprake komt. Wanneer de chrisrelijke rradirie 
dar vergeet en dw tot ecn gesloren verhaal ver
wordr, is precies die God her ccrste slachroffer. 

• 
Vanzelfc;prckcnd ben ik de laacsrc om tc 

onrkcnncn dar er ri sico's zijn vcrbonden aotn 
die voorrdurende bewcging van 'rc-conrcxt
ua liscring' waar her chrisrclij ke geloof zich 
vanuir de cigcn aard in bevindr. Allcrccrsr is cr 
de drciging van ccn tc vcrgaande a:lnp:lssing: 
hct christcli jk gcloof wordt dan bijna ecn vcr
dubbcling van de conrext, en weer die nauwe
lijks nog tc imcrpellcrcn. Maar her andere gc
vaar is nic t mi ndcr ret:cl: her af.c; luitcn van de 
rrad irie van de concexr waarin 1.e gdccfd clien t 
te worden, dreigr de tradirie als proccs rc vcr
smachrcn. 

Oat is prccics het risico da1 her den ken van 
De Dijn in zich draagt: zijn filosofisch traditio
nal isme is theologhrbgesprokcn o nvruchrbaar 
omdar her de rradiric nicr Ianger zicrals ccn on
af(;cbrokcn bcweging va 11 opcnbaring en inter-

• 
Mag ik De Dijn nogmaals gcruststel lcn? De 

lccrplan nen godsdicnsr 1-i jn nicr zomaar ccn 
godsdicnstpcd:tgogisch doorslagjc van de rhco
logische probecrsd s van ccn paar pluralisrischc 
rhcologen die de chrisrclijke rrad itic wu:er aan
passcn aan de postmodcrnitcit dar cr nicrs mccr 
van ovcrblijfr. Misschicn verdienr hun werk war 
nauwkcurigcr aand:tcht voor cr mer schcrp 
wordt gcschorcn. E.cn oproep 1or publiekc d~s
cussie is 1.ckc:r lovcnswaardig. maar ontslaat m~r 
van de o pdracht om de discussicp:urncr crnsug 
tc prol>crcn bcgrijpcn - integcndcd. D 
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