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De voorliggende bundel opstellen sluit op de eerste plaats aan bij 

een pastoraal-catechetische werkelijkheid. Het Tweede Vaticaans 

concilie heeft geen algemene kerkelijke rust gebracht. 

Integendeel. In de loop van de recente decennia is het 

aggiornamento-proces pas goed op gang gekomen. Veel aandacht 

werd besteed aan pogingen om de geloofsbeleving en het kerk-zijn 

directer te betrekken op de hedendaagse werkelijkheid. Het 

godsdienstonderricht zag zich genoodzaakt zich anders te 

profileren binnen een open schoolmodel, ten aanzien van een 

gediversifieerd leerlingenpubliek. De kerkelijke catechese 

concentreerde zich steeds meer op een eerste geloofsinitiatie. De 

homiletiek en de weekendliturgie zagen hun publiek geleidelijk 

verminderen en verouderen. Wat staat ons in de volgende fasen te 

wachten, vragen velen zich af? 

 Pogingen om een afdoend, afsluitend antwoord te geven op 

lastige vragen stuiten meestal op weerbarstigheid. De 

niet-aflatende stroom van nieuwe uitdagingen vanuit de 

hedendaagse cultuur en maatschappij beuken op steeds 

indringender wijze op de gevestigde en herbevestigde kerkelijke 

orde in. Volgens sommigen is er grote nood aan een sterk 

geprofileerde christelijke identiteit, met duidelijk afgebakende 

grenzen en een ondubbelzinnig omschreven leer en kerkelijke 

discipline. Anderen keren zich naar de brede maatschappelijke 

beweging die de laatste eeuwen op gang is gekomen en die zich 

met de postmoderniteit in een stroomversnelling lijkt te bevinden. 

Komt het licht onverwacht naar ons toe vanuit de nog ongekende 

toekomst die, geleerd door een bewogen verleden, met andere 

ogen moet worden bekeken? Beide standpunten staan in een 

strijdige, soms polariserende spanning. Tussenin bevindt zich een 
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grote menigte die onbeslist sympathiseert met fragmenten uit 

beide zienswijzen. 

 Deze soms chaotisch aandoende situatie bevat talloze sympto-

men die verwijzen naar een ernstige vraag. Is de christelijke ge-

loofsbelijdenis nog een zinvolle opstelling in de postmoderne 

samenleving? En zo ja, bezit ze nog de levenskracht en krediet-

waardigheid om zich verder door te zetten? Heeft de eeuwenoude 

traditie nu werkelijk nog toekomst? Het binnenkerkelijk debat 

over wat in de loop der eeuwen `wetenschappelijk' werd afgeleid 

uit de geschiedenis van Jezus en de prediking van de apostelen, en 

wat men feitelijk erover weet, vindt plaats in een culturele context 

waarin het godsgeloof wegdeemstert, waarin de godsdienst met 

veel eerbied en schroom veilig wordt ondergebracht in de 

privé-praktijk, in musea, in esthetiserende en historisch-culturele 

programma's. 

 Juist daarom, en dit is een tweede bekommernis, wordt in dit 

boek stilgestaan bij het onderliggende conflict tussen het voortbe-

staan van dezelfde identiteit en onafwendbare breuken, de 

spanning tussen continuïteit en discontinuïteit. De moeilijkheden 

om de initiatie in het christelijk geloof te waarborgen wortelen 

immers in een Tradierungskrise: in de verwarring omtrent het 

her-denken, her-structureren en zinvol duiden van tradities binnen 

de hedendaagse situatie. Is het zo dat het leef- en denkmodel 

waarmee zovelen zich hebben geïdentificeerd en waaruit hun 

leven zinvolheid putte, tot een eindpunt is gekomen? De 

hedendaagse mens beroept zich steeds meer op persoonlijke, 

individuele mogelijkheden om zinvol om te gaan met wat zich in 

het dagelijks leven aandient. Omstandigheden kunnen zich snel en 

fundamenteel herschikken, zodat een vindingrijke, soepele en 

pragmatische aanpassing zich opdringt. In hun moed om te 

overleven, the courage to be, putten mensen hun zelfwaarden en 

hun perspectief op continuïteit. Het overgeleverde normatieve 

gedachtengoed uit het verleden krijgt het etiket `betrekkelijk' 

aangekleefd. Welke bezinning is hier geboden omtrent de 

christelijke traditie, om haar authentieke waarde scherp te stellen 

en haar onvervreemdbare kracht, levend en levenwekkend te 
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houden? 

 Deze uitdaging wordt opgenomen door de verschillende auteurs 

die in de Vliebergh-Sencie-sessie van 1995, afdeling catechese, 

een bijdrage hebben geleverd. 

 

In Deel I, Antropologische en theologische verkenning van tradi-

ties, worden vier invalshoeken in dialoog gesteld. V. Neckebrouck 

vindt het noodzakelijk zich te bezinnen op de antropologische 

concepten initiatie, enculturatie en traditie. Zijn betoog vraagt 

aandacht voor het eigen karakter van de menselijke cultuur en 

voor de noodzakelijkheid om via gevestigde (archaïsche) rituele 

modellen de initiatie in bestaande, levende culturen/tradities te 

waarborgen. Hij erkent de bestaande spanning met de verdwijning 

van de initiatie (in de strikte zin) uit de moderne westerse 

maatschappij en uit die maatschappijen van de Derde Wereld 

waarnaar de moderniteit haar rationalistische en individualistische 

ideologie heeft weten te exporteren. L. Boeve neemt deze 

uitdaging op en stelt, vanuit theologisch standpunt, dat de context 

van de postmoderniteit ernstig moet worden genomen. Een 

recontextualisering van het christelijk geloof is noodzakelijk om 

de ernst van de vragen die aan traditie-overlevering gesteld 

worden op gepaste wijze te benaderen. Een nieuw theologisch 

paradigma biedt perspectieven om de discontinuïteit met het éne 

absolute perspectief te overstijgen. Daarbij is het dynamisch 

wisselspel tussen identificatie en afstand nemen, 

traditievertrouwdheid en traditiedistantie onvermijdelijk 

geworden. De actieve rol van de gelovigen zelf, erfgenamen én 

erflaters, is essentieel om de continuïteit van de kerkelijke traditie 

in de hedendaagse plurale context te kunnen waarborgen. In een 

derde bijdrage stelt H. Lombaerts dat de kerk, de gelovigen, niet 

de enige betrokken partij zijn in de discussie omtrent de 

christelijke traditie. Hij brengt een verkenning van verschillende 

plaatsen waar de maatschappij zich direct inlaat met 

(godsdienstige) tradities. Vooral de invloed van het fenomeen van 

de globalisatie op de godsdiensten enerzijds, en de esthetisering 

van godsdienstige tradities anderzijds, nodigen ons uit om de 
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gevestigde initiatiepraktijken kritisch te onderzoeken. P. Malfliet, 

tenslotte, beschrijft op een persoonlijke wijze wat een 

godsdienstleraar te velde, met concrete jongeren van deze tijd, 

doet met deze uitdagingen. Zijn metafoor van de beeldhouwer die 

alleen op grond van een diepe eerbied voor de eigen aard van de 

materie een kunstwerk kan maken, illustreert op sprekende wijze 

dat de godsdienstleraar zich uitgenodigd weet te werken vanuit de 

vrijheid van een traditie-gebonden geloof. 

 

Deel II, Perspectieven voor christelijke initiatie, sluit aan bij de 

probleemstelling door initiatie in een inter-religieus perspectief te 

plaatsen. T. Andree pleit ervoor dat de ingroei in een eigen gods-

dienstige identiteit sterk wordt geholpen door de openheid voor 

andere religieuze tradities en belijdenissen. Vooral de school moet 

aangezien worden als een multi-religieuze samenleving. Door het 

spel eerlijk te spelen en af te stappen van een monopoliserende 

opstelling, krijgt de aanwezigheid van de verschillende 

belijdenissen een opvoedende waarde. Het gezin is evenwel de 

allereerste plaats waar de christelijke initiatie onder druk komt te 

staan. De pluriformiteit van gezinnen vandaag, en de culturele 

veranderingen waarmee deze gepaard gaat, wordt door C. 

Waegeman aangegrepen om de opdracht van het christelijk gezin 

opnieuw te profileren en hoopgevende kansen aan te wijzen. Wat 

de (katholieke) school kan bijdragen tot de initiatie wordt, volgens 

J. Bulckens, in sterke mate beïnvloed door de ontwikkeling van de 

school zelf als vormingsinstituut van de hedendaagse 

samenleving. In die context is en blijft de school een origineel 

milieu voor zinaanbod en zinstichting naar de jonge generaties toe. 

Het godsdienstonderricht moet in dit (diaconie-) perspectief een 

nieuw elan vinden. Tenslotte ontwikkelt B. Roebben een 

kernachtig beeld van jonge mensen vandaag: hun kwetsbaarheid 

en de educatieve verlegenheid van ouders en opvoeders werken op 

elkaar in. Deze onderhuidse spanningen bieden 

aansluitingspunten om via de jongerenpastoraal reële kansen voor 

initiatie te scheppen. 

 Het ligt voor de hand dat de verschillende bijdragen best 
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worden gelezen in hun onderlinge samenhang. Samen brengen zij 

een verdiepende bezinning op de gestelde vragen en bieden zij 

reële perspectieven voor de toekomst.  
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