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M.Z. Brettler/P. Enns/D.J. Harrington, The 
Bible and the Believer: How to Read the Bible 
Critically and Religiously, Oxford etc., Oxford 
University Press, 2012; 224 blz., £ 17.99, isbn 
9780199863006.

Is het mogelijk, de Bijbel kritisch-weten-
schappelijk te lezen zonder het eigen ge-
loofscommitment te verliezen? De drie au-
teurs van deze bundel zijn van mening dat 
het mogelijk en zelfs gewenst is. In een be-
nadering die veel weg heeft van de Scriptur-
al Reasoning van Peter Ochs en David Ford 
(zij het dat de reikwijdte in dit boek beperkt 
blijft tot de Joodse en christelijke traditie), 
bespreken zij elk een passage uit hun eigen 
heilige Schrift en leggen ze de bevindingen 
aan elkaar voor. De inleiding biedt een kort 
historisch overzicht van de Bijbelse herme-
neutiek en de opkomst van de historische 
kritiek en de vragen die dat voor ‘gelovige’ 
lezers oproept (3-20). In de replieken wordt 
gezocht naar ‘common ground’, maar worden 
ook de verschillen niet onder stoelen of ban-
ken gestoken. B. benadrukt dat zijn joods-
rabbijnse traditie, anders dan de christelijke, 
een uitgesproken voorkeur heeft voor ver-
scheidenheid van uitleg. Hij illustreert dat 
aan de hand van zijn lezing van Psalm 114. H. 
(rooms-katholiek) onderstreept dat zijn ca-
non qua aard en omvang afwijkt van die van 
zijn beide gesprekspartners en signaleert dat 

het Oude Testament in de katholieke tradi-
tie veelal christologisch gelezen wordt. Hij 
spitst zijn bijdrage toe op Exodus 3 (Mozes 
en de brandende braamstruik). E. (protes-
tant) werpt eerst de vraag op wat protestants 
is en wie dat eigenlijk bepaalt. De typisch 
protestantse nadruk op het sola Scriptura 
heeft in de praktijk geleid tot afwijzing van 
normatief leergezag. Het geloof in de letter-
lijke inspiratie heeft de historische kritiek in 
protestantse kringen nog enige tijd buiten 
de deur weten te houden, maar uiteindelijk 
tevergeefs. E. laat vervolgens zien hoe de 
wijze waarop de schrijvers van het Nieuwe 
Testament het Oude Testament lazen een 
inspiratiebron kan zijn voor een actualise-
rende en kritische lezing van de Bijbel nu. Al 
met al schetst deze bundel de contouren van 
een hermeneutische aanpak die wat mij be-
treft navolging en verdere uitwerking ver-
dient. [arie zwiep]

G. Goldsworthy, Christ-Centered Biblical 
Theology: Hermeneutical Foundations and 
Principals, Downers Grove, ivp Academic, 
2012; 251 blz., $ 20.–, isbn 9780830839698.

De Australische evangelisch-anglicaanse 
theoloog G., nu met gedeeltelijk emeritaat, 
liet onlangs in een interview optekenen wat 
voor hem Bijbelse theologie is, namelijk die 
theologie die laat zien hoe elk onderdeel van 
de Bijbel gerelateerd is aan Christus. Die-
zelfde gedachte is de centrale gedachte van 
dit boek. Het boek kent elf hoofdstukken. 
De beide eerste zijn gewijd aan principiële 
vragen die aan Bijbelse theologie die de 
Schrift vanuit een ‘big picture’ wil interpre-
teren, worden gesteld. Vervolgens bespreekt 
G. zijn visie op de Bijbelse openbaring als 
heilsgeschiedenis en bespreekt hij de ver-
schillende opvattingen van wat evangelische 
Bijbelse theologie is. Hij sluit aan bij zijn 
inspirator in dit opzicht, Donald Robinson, 
een vooraanstaande Australische nieuwtes-
tamenticus (en Anglicaanse aartsbisschop 
van Sydney tussen 1982 en 1993). Een ken-
merkend citaat is: ‘Biblical theology is, then, 
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the study of how every text in the Bible re-
lates to Jesus and his gospel. […] Liberalism 
killed biblical theology because it could not 
allow for the unity of Scripture as reflecting 
the one purpose of its one Author’ (80). 
Kernhoofdstukken zijn 6, 7 en 8, waarin hij 
als zijn drievoudige ‘big picture’ geeft: van 
Abraham tot Salomo, de Profeten, en Chris-
tus en de Geest. Dit wordt verder verdiept 
door in twee hoofdstukken in te gaan op 
deze typologie die Robinson heeft ontwor-
pen. Het boek sluit af met een hoofdstuk dat 
ingaat op de toekomst en de mogelijkheden 
van Bijbelse theologie. Een goed geschreven, 
interessant boek dat kan gelden als een evan-
gelicale, niet-historisch-kritische variant op 
de benadering van de canonieke exegese 
(Brevard Childs), en dus als een poging om 
door de vele bomen van de Bijbel het Schrif-
tuurlijke bos van Gods heilsplan te ontdek-
ken. Gebaseerd op uitsluitend Engelstalige 
literatuur. [henk schoot]

Getting “Saved”: the Whole Story of Salvation 
in the New Testament, ed. C.H. Talbert/J.A. 
Whitlark, Grand Rapids, Eerdmans, 2011; 336 
blz., £ 30.–, isbn 9780802866486.

Deze bundel brengt twaalf, deels eerder af-
zonderlijk gepubliceerde, essays bij elkaar 
over soteriologie in het Nieuwe Testament, 
te weten vier essays aangaande Paulus’ brie-
ven, vier over de evangeliën, drie over de 
katholieke brieven en één over de Openba-
ring van Johannes. Hiervan zijn er vijf ge-
schreven door T. (Paulus; pastorale brieven; 
Mt; Joh; Apk), drie door W. (Ef; Heb; Jak) en 
daarnaast één door M.W. Martin (Mc), één 
door A.E. Arterbury (Lc), één door C.A. Bar-
barick (1 Pe) en één door S.J. Hafemann (2 
Pe). Het essay van T. over ‘Paul, Judaism, and 
the Revisionists’ beoogt tegen E.P. Sanders, 
die Joodse soteriologie opvatte als ‘covenan-
tal nomism’, een begrip van ‘synergistic legal-
istic covenantal nomism’ op de agenda te 
zetten als datgene waartegen Paulus zich in 
diens christelijke soteriologie zou afzetten. 
Hiermee wil T. tevens de vroegmoderne her-

vormers en hun lezing van Paulus in het ge-
lijk stellen tegen het new perspective van 
Sanders. W. stelt het Griekse begrip ‘charis’ 
in Philo en Efezen tegenover Grieks-Ro-
meinse conventies van patronage en de er-
achter liggende rationale van reciprociteit. 
T. ziet in de soteriologie van de pastorale 
brieven hellenistische filosofie van exempla 
en christelijk geloof in de werking van de 
heilige Geest samenkomen. W. leest de toe-
passing van cultisch taalgebruik op spiritu-
ele transformatie van de mens in Hebreeën 
als zijnde geworteld in het Oude Testament. 
T. stelt zich te weer tegen een begrip van 
Matteüs in termen van legalisme en cove-
nantal nomism door de indicatief van Gods 
aanwezigheid in Matteüs’ vertelling te lezen 
als teken van genade, die een legalistisch 
imperatief uitsluit. Martin analyseert ver-
schillende rollen van Jezus in Marcus als 
indicatie van een soteriologie die van genade 
(sola gratia) uitgaat. Volgens Arterbury staat 
in Lucas een pessimistische antropologie 
tegenover goddelijke bijstand ten behoeve 
van menselijk geloof. T. stelt vast dat godde-
lijke genade centraal staat in de verbondsge-
dachte van Johannes. W., Barbarick en Hafe-
mann gaan in op soteriologie in de pastorale 
brieven Jacobus, 1 Petrus en 2 Petrus. T. ana-
lyseert ten slotte soteriologie in de spiegel 
van apocalyptische eschatologie van de Open-
baring van Johannes. Deze bundel zoekt een 
conceptuele eenheid achter soteriologie in 
het Nieuwe Testament, op het gevaar af deze 
grotendeels te laten bepalen door de discus-
sie over Paulus en het Jodendom.  
[albert l.a. hogeterp]

F.S. Spencer, Salty Wives, Spirited Mothers, 
and Savvy Widows: Capable Women of Pur-
pose and Persistence in Luke’s Gospel, Grand 
Rapids/Cambridge, Eerdmans, 2012; 358 blz., 
$ 30.–, isbn 9780802867629.

S. waagt zich na verschillende publicaties, 
die een literaire benadering van vooral het 
werk van Lucas gemeen hebben, aan een 
boek over vrouwen in het Lucasevangelie, 
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waarbij hij zich laat inspireren door de in-
zichten van feministisch georiënteerde theo-
logie en exegese. Dat vrouwen bij Lucas na 
de hoofdrol voor Maria en Elisabeth in de 
eerste hoofdstukken alleen nog marginaal 
optreden, etaleert volgens sommigen een 
rolbevestigende typering van vrouwen (on-
zichtbaar, dienend). In twee inleidende 
hoofdstukken gaat S. in op deze problema-
tiek en verduidelijkt zijn eigen insteek. Ver-
schillende vrouwfiguren worden bestudeerd 
en in een afsluitend hoofdstuk legt hij zijn 
bevindingen langs een aan Nussbaum ont-
leende feministische maatlat. Hij komt tot 
de conclusie dat dit evangelie niet per se 
vrouwonvriendelijk is, maar dat zowel Lucas’ 
wereld als die van vandaag verlangen en uit-
zien naar gelijkwaardigheid en bevrijding. 
Ondertussen passeren via nauwkeurige le-
zing met een variërende exegetische aanpak: 
Maria en Elisabeth, Marta en haar zus Maria, 
Johanna, en de naamlozen, zoals de vrouw 
van Lot, de koningin van het zuiden, de we-
duwe van Sarepta en de weduwe tegenover 
de onrechtvaardige rechter. Vrouwen die 
opkomen voor zichzelf en hun rol in grote 
zelfstandigheid invullen. De wijze waarop S. 
bijvoorbeeld de zussen Marta en Maria in de 
lijn plaatst (type-scene) van rivales binnen 
hetzelfde huishouden als Sara en Hagar of 
Lea en Rachel en vervolgens Marta kan zien 
als een vrouw die een keuzemogelijkheid 
heeft en niet gedoemd is tot koken en bak-
ken, is verrassend. Dit boek ademt vanuit 
een geenszins verhulde gelovige betrokken-
heid ook de eigen pastorale houding van S. 
Het taalgebruik is luchtig met de nodige 
woordspelingen die mij soms ook vervelen, 
zoals de veelvuldige toespelingen op ‘zout’ 
bij Lots vrouw. De auteur geeft er in zijn 
verwijzingen en voetnoten blijk van zeer 
belezen te zijn op dit door vrouwen over-
heerste maar ook aan hen overgelaten ter-
rein van feministische exegese. Smaakvolle 
kost, ook voor mannen, over pittige tantes. 
[joke brinkhof]

W.F. Taylor Jr., Paul: Apostle to the Nations: 
An Introduction (Survey Texts), Augsburg, 
Fortress Press, 2012; 398 blz., $ 39.95, isbn 
9780800632595.

Deze inleiding op de persoon, de brieven en 
het gedachtegoed van Paulus bestaat uit 
twee delen. Het eerste deel omvat vijf hoofd-
stukken waarin algemene kwesties aan de 
orde worden gesteld: een korte inleiding op 
de zeven wetenschappelijke methodes die de 
grondslag van het boek vormen; een beknop-
te voorstelling van het bronnenmateriaal; 
een biografie van Paulus in het kader van 
zijn tijd; een samenvattende beschrijving 
van Paulus’ opvattingen omtrent de werel-
den waarin hij zich bewoog en de missie die 
hij zichzelf stelde; en een overzicht van de 
wijzen waarop hij zijn levensdoel om het 
goede nieuws te verkondigen, trachtte te 
bereiken. Steeds opnieuw besteedt de auteur 
grote aandacht aan de historische context 
waarin Paulus optrad, maar tegelijk beperkt 
hij zich allerminst tot een louter historisch-
kritische invalshoek. In het tweede deel 
wordt elk van de zeven als authentiek Pauli-
nisch beschouwde brieven besproken in een 
afzonderlijk hoofdstuk, waarin de auteur 
een algemeen overzicht geeft van de context 
waarin Paulus schreef, van de opbouw en 
inhoud van de brief en van het doel dat de 
apostel ermee voor ogen had – dit alles afge-
wisseld met de uitdieping van enkele rele-
vante passages. Voor 2 Korintiërs en Filip-
penzen wordt tevens aandacht besteed aan 
het probleem van de eenheid van de brief. 
Het laatste hoofdstuk bevat een beknopte 
beschrijving van hoe andere auteurs het ge-
dachtegoed van Paulus verder hebben ont-
wikkeld en/of de figuur van Paulus voorstel-
den, met name in de deuteropaulinische en 
pastorale brieven, in het boek Handelingen, 
in de brieven van Ignatius van Antiochië, in 
de werken van Marcion en van de gnostische 
christenen, in de Handelingen van Paulus en 
Thecla en in de Pseudo-Clementijnse ge-
schriften. Het boek bevat geen algemene 
conclusie, maar daar heeft de aandachtige 
lezer ook geen nood aan: het is duidelijk dat 
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de veelzijdige erfenis van Paulus op uiteen-
lopende wijzen kan worden bestudeerd en 
geïnterpreteerd, wat doorheen de geschiede-
nis ook daadwerkelijk is gebeurd. Dat maakt 
dit toegankelijke boek, geschreven in een 
vlotte en directe schrijfstijl, tot een uiterst 
geschikte kennismaking met de ‘apostel der 
volkeren’. [hans debel]

C.G. Kruse, Paul’s Letter to the Romans (The 
Pillar New Testament Commentary), Grand 
Rapids/Cambridge/Nottingham, Eerd-
mans/Apollos, 2012; 627 blz., £32.99, isbn 
9780802837431.

Aan de eigenlijke commentaar laat K. een 
brede inleiding op de brief aan de Romeinen 
voorafgaan, hetgeen de waarde van deze 
commentaar verhoogt. K. neemt aan dat het 
hoofddeel van de brief aan de Romeinen niet 
in drie maar twee delen uiteenvalt en wel 
Rom 1,18-11,36, de uiteenzetting en verdedi-
ging van het evangelie, en Rom 12,1-15,13 de 
ethische uitwerking van het evangelie. Voor 
K. is Rom 9-11 niet een apart hoofddeel. Hier 
zien we de grenzen van het verdelen in 
structuren. Wat de een als een hoofddeel 
ziet, ziet de ander als een subdeel. Vaak kun-
nen beide visies worden verdedigd en in de 
praktijk hoeft de uitkomst niet veel te ver-
schillen. Zeker is dat ook K. oog heeft voor 
de blijvende betekenis van het Joodse volk. 
Terecht vat hij het woord ilastèrion allereerst 
op als middel tot wegneming van Gods toorn 
(propitiaton). Ten aanzien van Rom 7,14-25 
meent hij dat Paulus vanuit christelijk per-
spectief de positie van Israël onder de wet 
schetst. Deze zienswijze heeft mij nooit kun-
nen overtuigen. Dat neemt niet weg dat zijn 
commentaar een goede bijdrage is aan een 
beter verstaan van de omvangrijkste en 
meest bekende brief van Paulus. Ik denk 
daarbij niet in de laatste plaats aan wat K. 
schrijft over de rechtvaardiging: terecht stelt 
hij dat de betekenis daarvan veel breder is 
dan een grond voor de evangelieverkondi-
ging onder de volkeren. [pieter de vries]

Early Christian Ethics in Interaction with 
Jew ish and Greco-Roman Contexts (Studies 
in Theology and Religion, 17), ed. J.W. van 
Henten/J. Verheyden, Leiden, Brill, 2012; 
x+305 blz., € 99,–, isbn 9789004237001.

Zoals het vroege christendom niet als een 
monolitisch blok in de maatschappij van wel-
eer omschreven kan worden, zo zijn ook de 
ethische richtlijnen uit vroegchristelijke 
kringen niet als geïsoleerd tekstcorpus te 
beschouwen. Al evenmin vormen zij een sta-
tisch geheel, waarin de relatie tot de Joodse 
en klassieke bronnen nog het meest adequaat 
en uitsluitend langs de lijn der schatplichtig-
heid zou moeten worden omschreven. De 
bijdragen in deze bundel – een vrucht van 
drie symposia in noster-verband – maken 
bijna zonder uitzondering duidelijk dat het 
vroege christendom onderdeel was van een 
dynamische en pluriforme maatschappij, 
waarin dientengevolge christelijke richtlij-
nen tot stand kwamen in de sociale interac-
tie tussen Joodse, klassieke en christelijke 
‘ethici’. Hierbij was sprake van wederzijdse 
beïnvloeding – niet uitsluitend schatplich-
tigheid van deze aan gene – die maakte dat 
richtlijnen in de veranderende maatschappe-
lijke en culturele context waar allen deel van 
uitmaakten, ook weer werden aangepast en 
omgevormd. In de meeste bijdragen is dan 
ook de zoektocht waarneembaar naar een 
interpretatiemodel waarin verdisconteerd is 
dat de maatschappelijke context, religie en 
cultuur dynamische factoren zijn die hun 
weerslag hadden op de (bestudeerde) tek-
sten. Ook omgekeerd droegen deze teksten 
weer bij aan deze dynamiek, omdat door de 
erin besloten richtlijnen het samenleven 
werd geordend. Bepaald interessant zijn de 
bijdragen waarin gepoogd is de transforma-
ties van specifieke ethische topics in het 
licht van de elkaar in meer of mindere mate 
overlappende culturele en religieuze entitei-
ten te duiden. Maar ook de historiografische 
bijdragen zijn waardevol, omdat duidelijk 
wordt dat de studie van ‘de’ christelijke 
ethiek baat heeft bij aandacht voor de im-
pact van de dynamieken in een pluriforme 
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maatschappij: daardoor treedt de dynamiek 
in het christendom zelf namelijk aan het 
licht. Kortom: uit deze bundel blijkt dat het 
waardevol is de vroegchristelijke ethiek in 
de verschillende contexten te bestuderen en 
de omvorming in kaart te brengen die zij 
onderging vanwege de voortdurende inter-
actie met de Joodse, klassieke of ook de ei-
gen veranderende christelijke traditie.  
[paul van geest]

Ibn Hazm of Cordoba: The Life and Works of a 
Controversial Thinker (Handbook of Orien-
tal Studies, 103), ed. C. Adang e.a., Leiden/
Boston, Brill, 2012; xxi+804 blz., € 237,–, isbn 
9789004234246.

Ibn Hazm is een controversiële en enigmati-
sche moslimdenker en schrijver uit de tien-
de en elfde eeuw die in Andalusisch Spanje 
leefde. Aanvankelijk leek hij een politieke 
carrière te ambiëren, maar na een aantal mis-
lukkingen zocht hij zijn heil in de weten-
schap. Op tal van gebieden heeft hij naam 
gemaakt en diepgaande invloed gehad: in de 
islamitische jurisprudentie, de genealogie, 
de theologie en wat dies meer zij. In het 
Westen is hij onder een breder publiek voor-
al bekend om zijn De ring van de duif, een 
sterk autobiografische en psychologiserende 
verhandeling over de liefde. Godsdienstwe-
tenschappers zijn vaak met Ibn Hazm ver-
trouwd door zijn monumentale, compara-
tieve werk over de hem bekende religies, 
denominaties en sekten, en zijn interreligi-
euze polemiek. Voor islamologen geldt hij 
als de exponent van de Zahiritische school. 
Hoewel er altijd wel aandacht is besteed aan 
Ibn Hazm en zijn opvattingen over tal van 
wetenschapsdisciplines, geniet hij in de laat-
ste twee decennia bijzondere belangstelling, 
blijkens het grote aantal publicaties dat aan 
hem gewijd is. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat in de prestigieuze reeks Hand-
book of Oriental Studies / Handbuch der 
Orientalistik een afzonderlijk deel aan Ibn 
Hazm is gewijd. Dit deel geeft enerzijds de 
stand van zaken van het ‘Ibn Hazm onder-

zoek’ weer, het biedt anderzijds tal van nieu-
we perspectieven. Dit handboek telt vijfen-
twintig studies die op grond van hun onder-
werp in acht delen zijn ondergebracht. Het 
betreft studies over Ibn Hazms (1) biografie 
en levensomstandigheden, (2) bijdragen op 
het gebied van de islamitische jurispruden-
tie, (3) Zahiritische opvattingen op linguïs-
tisch terrein, (4) esthetiek, (5) theologie, 
filosofie en ethiek, (6) interreligieuze pole-
miek, (7) receptie, en (8) bibliografie en de 
secondaire studies gewijd aan Ibn Hazm. De 
meeste bijdragen zijn nieuw; een aantal al 
gepubliceerde studies zijn bij de tijd ge-
bracht en/of in een Franse of Engelse verta-
ling toegankelijk gemaakt. Alle bijdragen 
zijn origineel en van hoog niveau. Zij verrij-
ken onze kennis van en inzicht in de persoon 
en het werk van deze veelzijdige, gecompli-
ceerde denker. De verschillende indices ma-
ken dit handboek makkelijker hanteerbaar. 
[herman beck]

In goddelijke liefde geborgen: i. Ruusbroec te 
gast aan een theologische faculteit. ii. ‘Solilo-
quium’ van Gerlach Peters en de ‘Arnhemse 
Mystieke Preken’ in Ruusbroecs spoor: Parel-
tjes van Nederlandse en Rijnlandse Mystiek, 
red. K. Meyer e.a., Leuven, Peeters, 2012; 
xvi+150 blz., € 18,–, isbn 9789042925991.

De bundel begint met een korte inleiding in 
leven en werk van Jan van Ruusbroec. Daar-
na volgen twee delen die de mystiek van 
Ruusbroec nader ontsluiten. Deel i is geba-
seerd op een colloquium aan de ku Leuven 
uit 2006 dat een verkennende dialoog tus-
sen Ruusbroecs mystiek en de systematische 
theologie op gang wilde brengen. Dit deel 
omvat een reeks artikelen rond thema’s uit 
de mystieke geschriften van Ruusbroec (Van 
den geesteliken tabernakel, Vanden blinken-
den steen en Een spiegel der eeuwiger sali-
cheit) die vervolgens op eigen wijze ook van-
uit de systematische theologie belicht wor-
den. Het centrale thema is ‘overgave’. 
Overgave heeft te maken met ruimte maken 
voor God en is daarom duidelijk onderschei-
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den van de mystieke anarchie van de vrije 
geesten. Het thema van de overgave kondig-
de zich al eerder in de mystieke traditie aan, 
namelijk in de geschriften van Beatrijs van 
Nazareth (Van seven manieren van heileger 
minne). Een ander thema van Ruusbroec 

– het ‘tekort schieten in de minne’ – heeft ook 
een belangrijke voorloper in de mystieke 
traditie. Willem van St. Thierry introduceer-
de dit thema onder de term defectus amoris. 
Samen met het thema ‘levensgemeenschap 
met Christus’ horen de twee eerder genoem-
de thema’s bij de centrale aspecten van de 
mystiek die Ruusbroec voor het voetlicht 
wilde brengen. Deel ii omvat drie artikelen. 
Hier wordt de doorwerking van Ruusbroecs 
mystiek in de vijftiende en zestiende eeuw 
aan de orde gesteld waarbij eveneens het 
thema ‘overgave’ leidend is. Bij Gerlach Pe-
ters is het doel van de overgave ‘godvormig-
heid’ (Soliloquium ignitum cum Deo). Door 
afstand te nemen van zichzelf en de wereld 
kan de mens de mystieke eenwording met 
God bereiken. In de Arnhemse mystieke pre-
ken van een anonymus wordt de overgave 
geconcretiseerd in de metaforen ‘transcen-
dentie’ en ‘transformatie’. Beide termen wij-
zen op de zelfontlediging tijdens de mystie-
ke beklimming van de berg Sinai. [elisabeth 
hense]

A. McGrath, Handboek apologetiek: Commu-
nicatie van het christelijk geloof, Zoetermeer, 
Uitgeverij Boekencentrum, 2012; 219 blz., 
€ 21,50, isbn 9789023923671.

In zijn handboek neemt M. de lezer mee op 
weg om zich te oefenen in een persoonlijke 
apologetische aanpak. In tegenstelling tot 
wat men zou kunnen denken, gaat het hier 
dus niet in de eerste plaats om een methodi-
sche ontwikkeling om het christelijke geloof 
rationeel te verdedigen. Dit boek wil veeleer 
een geëngageerde christelijke levenshou-
ding ontwikkelen die anderen prikkelt, intri-
geert, interesseert en ten slotte overtuigt. 
Vandaar dat M. direct het verschil tussen 
apologetiek en evangelisatie aantoont, hoe-

wel ze in een belangrijke relatie tot elkaar 
staan. Deze inleiding in de christelijke apo-
logetiek is opgebouwd rond Jezus’ zendings-
bevel: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot 
mijn leerlingen’ (Mt 28,19). Doorheen negen 
elkaar logisch opvolgende en goed gestruc-
tureerde hoofdstukken leidt M. de lezer op 
een boeiende en toegankelijke manier in tot 
de hoofdthema’s van de apologetiek. M. 
heeft zich voornamelijk gespiegeld aan de 
apologetische aanpak van C.S. Lewis. Na ie-
der hoofdstuk krijgt de lezer een korte re-
flectieve samenvatting en vooruitblik, aan-
gevuld met Engelstalige literatuursugges-
ties om verder te lezen en zich te verdiepen. 
Aan het einde van het handboek geeft de 
uitgever recente leessuggesties uit de Ne-
derlandstalige literatuur mee. Het zesde en 
zevende hoofdstuk zijn de meest interes-
sante delen uit dit handboek. In het zesde 
hoofdstuk behandelt M. acht aanwijzingen 
voor het mysterie van het leven (de schep-
ping, fijnregeling, orde, moraal, verlangen, 
schoonheid, relatie en eeuwigheid). Elke 
aanwijzing vormt de basis voor een 
apologetisch(e) gesprek of discussie. In het 
zevende hoofdstuk worden vier toegangs-
deuren naar het christelijk geloof aange-
bracht (uitleg, argumentatie, verhalen en 
beelden). Op vier exemplarische wijzen wor-
den onze ogen geopend voor de realiteit en 
voor de omvormende kracht van het evange-
lie. De sterkte van dit handboek is dat het in 
de kern spreekt over de boeiende ervaring, 
mensen te introduceren in het christelijk 
geloof. Apologetiek is veel meer dan alleen 
maar het christendom verdedigen tegen 
‘aanvechtingen’ van buitenaf. De rode draad 
is apologetiek leren opvatten als het voorko-
men van grenzen of obstakels om tot het 
christelijk geloof te komen. M. wil de lezer 
uitrusten voor iets dat verder reikt dan logi-
sche meningsverschillen. Met dit handboek, 
ontwikkeld vanuit de praktijkervaring aan 
het Oxford Centre for Christian Apologetics, 
slaagt M. erin om de lezer in te leiden in een 
‘pastorale apologetiek’. Vanuit de lectuur 
raakt men geboeid door een veelal vergeten 
discipline van de theologie en wordt men 
gestimuleerd om er dieper in door te drin-
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gen en de apologetiek als wetenschap en 
kunst opnieuw een actuele plaats te geven. 
[chris jeunen]

J. Rieger/K. Pui-lan, Occupy Religion: Theolo-
gy of the Multitude (Religion in the Modern 
World), Lanham etc., Rowman & Littlefield, 
2012; 164 blz., $ 39.–, isbn 9781442217911.

In Occupy Religion vertrekken de auteurs 
van de stelling dat de dichotomie tussen de 
één procent superrijken en de rest van de 
wereld in haar hart een theologisch pro-
bleem is: op dit moment stelt deze één pro-
cent zich immers in de plaats van God, van 
een almachtig heersende en controlerende 
God die zij in feite zelf gecreëerd hebben. In 
een theologisch antwoord op de Occupy-be-
weging willen zij zowel een kritiek formule-
ren op het christendom dat in haar sociale 
leer, doctrines en instituten in feite de ‘1 
procent’ steunt en de ‘99 procent’ onder-
drukt, als een theologie van de menigte 
(multitude) ontwikkelen, de theologie van 
de ‘99 procent’, de ‘rest’ van de wereld (men-
sen, dieren, maar ook de natuur) die geen 
macht heeft over het kapitaal. Occupy Reli-
gion is vooral vanuit de Amerikaanse context 
geschreven, voortdurend verwijzend naar de 
situatie aldaar, maar het is van meet af aan 
duidelijk dat het probleem van de groeiende 
kloof tussen arm en rijk een wereldwijde 
issue is. Vanuit een bevrijdingstheologisch 
perspectief is het tamelijk voor de hand lig-
gend wat R. en P.-l. met de Occupy-beweging 
doen, namelijk een theologie van de onder-
drukte menigte ontwikkelen, maar zij wer-
ken dit uit in de beste bevrijdingstheologi-
sche traditie volgens de zien-oordelen-han-
delen-methode van Cardijn, met veel 
interessante Bijbelcitaten en telkens terug-
koppelend naar de praktijk. Door na te den-
ken over een nieuw soort kerk draagt hun 
theologie bovendien de potentie in zich om 
een mogelijk probleem van de Occupy-bewe-
ging zelf op te vangen: het ontwikkelen van 
een langetermijnvisie. Zij gaan ook verder 
dan de traditionele bevrijdingstheologie 

door de voorkeursoptie te vervangen door 
het concept van ‘deep solidarity’ en zo elke 
vorm van koloniale logica te vermijden. In-
derdaad: wij zijn ‘de armen’, de 99 procent, 
de menigte, de periferie. Het is spijtig dat 
het eerste deel van dit boek beschrijvend 
blijft, op een sociologisch niveau, zodat Oc-
cupy Religion eigenlijk pas het lezen waard is 
vanaf hoofdstuk vier (Wellicht is dit ook een 
zwakte in de methode van Cardijn zelf!). In 
dat tweede, theologische deel worden en-
kele uiterst interessante concepten aange-
bracht, zoals dat van de menigte (multitude), 
diepe solidariteit en relatie – de bouwstenen 
voor de theologie van de menigte – maar 
soms mist de lezer wat metafysische klaar-
heid. Er wordt bijvoorbeeld geen onder-
scheid gemaakt tussen diversiteit en diffe-
rentie, het concept relatie wordt eerder op-
pervlakkig uitgewerkt en een kritiek op de 
notie van identiteit ontbreekt volledig. Ter 
verdediging van de auteurs kan men dan 
weer aanvoeren dat dit boek heel toeganke-
lijk is voor een groter publiek. En negenen-
negentig procent van de wereldbevolking, 
dat is inderdaad een groot publiek. 
[kristien justaert]

J.B. Moulaison, Thinking Christ: Christo-
logy and Contemporary Critics, Minneapo-
lis, Augsburg Fortress Press, 2012; 183 blz., 
£ 16.99, isbn 9780800698737.

M., professor theologie aan de Universiteit 
van Winnipeg en priester in de anglicaanse 
kerk van Canada, onderzoekt enkele klassiek 
christologische bronnen uit de (pre-)Nice-
aanse periode – vooral deze die in brede zin 
de theologische uitgangspunten delen die in 
de Niceaanse theologie vaste vorm en in-
houd zullen krijgen. Deze bronnen verdedi-
gen als uitgangspunt de wezenlijke eenheid 
van Christus met God de Vader (Basilius van 
Caesarea, Ireneus van Lyon, Athanasius van 
Alexandrië, Augustinus van Hippo) en de 
christologische heilswerking die daarmee 
geaffirmeerd is. De onderzoekingen resulte-
ren in de theologische overtuiging dat deze 
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bronnen in zich het potentieel dragen om 
bepaalde tekorten in het hedendaags theolo-
gisch discours te remediëren – onder andere 
in het denken over macht, schepping, gender, 
pluralisme, geweld et cetera. De hedendaagse 
zogenaamd kritische theologieën (ecotheolo-
gie, feministische theologie, pluralistische 
theologie) worden (in)direct geëvalueerd als 
zijnde te sterk ‘immanente’ theologieën die 
de bron van bevrijding waarnaar gestreefd 
wordt te zeer verhopen vanuit menselijke 
kennis en inzicht. Ze bereiken niet het kri-
tisch potentieel dat eigen is aan het Christus-
gebeuren, een potentieel dat volgens de au-
teur wel aanwezig is in het Niceaanse gedach-
tegoed en bij de genoemde denkers uit die 
periode. De hedendaagse bronnen zijn dus te 
onkritisch om hun eigen uitdagingen en pro-
bleemstellingen theologisch te remediëren. 
Dit boek is een pleidooi om Christus voluit te 
durven denken – Thinking Christ – in het aan-
schijn van de grote uitdagingen die zich aan-
dienen aan de theologische agenda. Het 
tracht het theologisch belang aan te tonen om 
de hedendaagse vragen te verbinden met de 
oorspronkelijke christologische belijdenis-
sen; om deze belijdenissen meer geloofwaar-
digheid te geven en het soms te onkritische 
gehalte van hedendaagse theologieën te laten 
inzien. [kristof struys]

T. Perry/D. Kendall, The Blessed Virgin Mary 
(Guides to Theology), Grand Rapids/Cam-
bridge, Eerdmans, 2013; 124 blz., $ 18.–, isbn 
9780802827333.

Dit boekje, verschenen in een reeks die ver-
der onderzoek in christelijke doctrine wil 
stimuleren, is geschreven door een evangeli-
cale anglicaanse priester en een rooms-katho-
lieke jezuïet. Het doelpubliek bestaat uit 
theologiestudenten uit de protestantse evan-
gelische traditie enerzijds en rooms-katholie-
ke en orthodoxe theologiestudenten ander-
zijds. Naast een inleidend hoofdstuk bestaat 
het boek uit twee delen. Deel één behandelt 
de historische ontwikkeling van de mariale 
doctrine en devotie, terwijl deel twee een 

geannoteerde bibliografie bevat van (Engels-
talige) werken over Maria. Het inleidende 
hoofdstuk verantwoordt het onderwerp en de 
benadering en behandelt beknopt mariale 
thema’s in het christelijke geloof, Maria in de 
Bijbel en Maria’s eeuwige maagdelijkheid. In 
het historisch overzicht presenteren de au-
teurs de gegevens over Maria in de geschiede-
nis van het christelijke denken vanaf de kerk-
vaders tot heden. Hiermee tonen ze aan dat 
Maria belangrijk is om de theologische erfe-
nis van de verschillende christelijke tradities 
te begrijpen. De kerkvaders krijgen veel aan-
dacht, omdat dit de erfenis is van de onver-
deelde kerk, maar ook omdat het raamwerk 
van de latere mariologie reeds in de kerkva-
ders gevonden kan worden. De verschillende 
visies van orthodoxen, katholieken en protes-
tanten over Maria kunnen getraceerd worden 
tot bij de kerkvaders. Drie mariale thema’s 
komen in dit historisch overzicht bovendrij-
ven: christologie (Maria’s relatie tot haar 
zoon), ecclesiologie (Maria’s relatie tot het 
volk van God, de kerk) en mariale devotie 
(Maria’s relatie tot individuele gelovigen). 
Dit boekje heeft een absolute meerwaarde 
voor theologiestudenten van verschillende 
kerkelijke achtergronden. Niet alleen worden 
ze bekend gemaakt met wat de belangrijkste 
auteurs doorheen de geschiedenis over Maria 
hebben geschreven, de geannoteerde biblio-
grafie in het tweede deel is een rijke bron 
voor verder onderzoek. Maar ook de persoon-
lijke conclusies van de auteurs zijn waardevol 
als voorbeeld van hoe op een evenwichtige 
manier de oecumene gediend en de eigen 
traditie kritisch gehonoreerd worden.  
[wouter biesbrouck]

B. Latré, Strijd en inkeer: De kerk- en maat-
schappijkritische beweging in Vlaanderen: 
1958-1990 (kadoc-Studies, 34), Leuven, Uni-
versitaire Pers, 2011; 472 blz., € 45,–, isbn 
9789058678928.

In dit gepubliceerde doctoraat wordt de ge-
schiedenis geschreven van de ‘progressieve 
richting’ binnen de Vlaamse kerk vanaf haar 
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vroege wortels in het links katholicisme van 
de late jaren 1950 tot haar neergang in de 
late jaren 1980. Deze periode wordt opge-
deeld in vier tijdsgewrichten die in afzon-
derlijke hoofdstukken besproken worden. 
Het eerste hoofdstuk behandelt de periode 
van 1958 tot 1965. De auteur maakt bewust 
geen scheiding tussen de onmiddellijk pre-
conciliaire en de conciliaire periode. De ver-
nieuwingsdynamiek van de jaren 1950 
(openheid voor de wereld, liturgische ver-
nieuwing, lekenemancipatie et cetera) wordt 
bevestigd en gestimuleerd door het Tweede 
Vaticaans Concilie. Pas vanaf de tweede helft 
van de jaren zestig komt de beweging van de 
progressieve christenen op gang waarvoor 
de kerkelijke vernieuwingsbeweging van 
vóór en tijdens het Concilie slechts een be-
langrijke inspiratiebron is geweest. Tussen 
1966 en 1973 wordt de vernieuwing geradica-
liseerd (‘Revolutie in de kerk’), onder meer 
op het vlak van het priesterschap (pleidooi 
voor afschaffing celibaat), seksualiteit, hu-
welijk en gezin (onder meer relativering van 
het klassieke huwelijk) en gezagsuitoefe-
ning in de kerk (pleidooi voor een meer de-
mocratische kerk). Tevens laat zich een ac-
centverschuiving van binnenkerkelijke the-
ma’s naar maatschappijkritiek vaststellen. 
Gezien het belang van de ‘culturele revolutie’ 
die toen plaatsvond en een ‘cesuur voor kerk 
en christendom’ betekende, krijgt deze peri-
ode in het boek de meeste aandacht (twee 
hoofdstukken). In de loop van de derde peri-
ode (1974-1979) zet de verschuiving van de 
aandacht voor de individuele, micro-ethi-
sche moraal naar politieke en maatschappe-
lijke problemen of ‘een meer wereldgerichte 
geloofsbeleving’ zich sterk door. Tevens 
wordt de tendens naar interne pluralisering 
binnen de katholieke (progressieve) wereld 
versterkt: klassieke kernen van vernieuwing 
(studentenparochies, kritische priestergroe-
pen en zo meer) krijgen gezelschap van 
 onder meer basisgroepen naar Latijns-Ame-
rikaans model. In de jaren 1980 wint het 
 basisgroepenconcept bij kerk- en maatschap-
pijkritische groepen nog meer aan populari-
teit. Toch zijn er in dit decennium ook duide-
lijk elementen van crisis aanwezig, onder 

meer door het onvermogen om de interesse 
van jongeren te wekken, zodat ‘de vernieu-
wingsdynamiek van de progressieve christe-
nen de generatie van “mei 68” niet leek te 
overleven’ (424). De auteur besluit dat de 
progressieve bewegingen wel degelijk een 
impact hebben gehad op het kerkgebeuren 
in Vlaanderen, onder meer door hun sterke 
verwantschap met officiële kerkelijke orga-
nisaties als Pax Christi, Welzijnszorg en 
Broederlijk Delen. [ward de pril]

C. Trentaz, Theology in the Age of Global aids 
& hiv: Complicity and Possibility (Content 
and Context in Theological Ethics), New 
York, Palgrave Macmillan, 2012; 216 blz., 
£ 18.–, isbn 9781137272898.

Dit vernieuwende boek, uitgegeven in de 
serie Content and Context in Theological 
Ethics, neemt als uitgangspunt het commen-
taar van Kelly Brown Douglas met betrek-
king tot de erfenis van christendom en chris-
telijke theologie: ‘[it] generated at least two 
prevailing legacies: one that terrorizes and 
oppresses and another that empowers and 
liberates’ (5). Het vernieuwende van het 
boek komt in deel i aan de orde door het on-
derscheid dat de auteur maakt tussen de 
ondertussen klassieke manieren om de ri-
sico’s op besmetting met hiv te benoemen in 
termen van risico-gedrag en risico-groepen 
en haar aandacht voor sociaal-culturele risi-
co-omgevingen. De analyse van zulke risico-
omgevingen verklaart volgens haar het enor-
me globale onevenwicht in de verspreiding 
van hiv veroorzaakt door onder andere struc-
turele armoede, honger en (seksueel) ge-
weld. Het tweede deel toont op welke wijze 
theologische analyses van hiv en aids mede-
plichtig waren/zijn aan stigmatisering in het 
algemeen en aan de ‘afrikanisering’ van de 
vuiligheid (‘dirt’) van hiv in het bijzonder. 
Deel iii onderzoekt het verzet tegen deze 
medeplichtigheid en doet dat eerst en vooral 
door een theologische antropologie die de 
menselijke lichamelijkheid opnieuw denkt 
vanuit de eenheid tussen lichaam en ziel. 
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Vervolgens pleit T. voor het aangaan van 
risico’s doorheen de processen van luisteren 
en bekentenis maar ook door de deugden 
van geloof, hoop en liefde. Deze liefde, met 
de steun van het werk van John Wesley 
(1703-1791), krijgt daarbij de praktische bete-
kenis van rechtvaardigheid via de menselijke 
verhalen waardoor deze tot stand komt. Het 
boek heeft drie nuttige bijlagen: een ‘hiv 101’ 
waarin de wetenschappelijke feiten op een 
rijtje staan en een beknopte uitleg van een 
aantal termen; de derde bijlage geeft een 
nuchter beeld van de politieke geschiedenis 
van hiv en aids in de vs. De uitgebreide in-
dex maakt het boek ook toegankelijk voor 
wie interesse heeft in subthema’s. [jan jans]

Devising Order: Socio-Religious Models, Ritu-
als, and the Performativity of Practice (Brill’s 
Series in Church History, 60), ed. B. Boute/T. 
Småberg, Leiden, Brill, 2012; 304 blz., € 105,–, 
isbn 9789004236745.

Binnen de religiewetenschappen en de theo-
logie is de afgelopen decennia het inzicht 
gegroeid dat voor religieuze praktijken geen 
scherpe lijn tussen vorm en inhoud, struc-
tuur en betekenis te trekken valt. Een religi-
euze praktijk staat juist voor een balans tus-
sen innerlijk en uiterlijk, een performatieve 
synthese van verschillende dimensies van 
een en dezelfde handeling. Dat heeft impli-
caties voor de studie van religieuze fenome-
nen. De Ritual Studies bieden een interdisci-
plinaire arena voor verschillende weten-
schappers die deze uitdaging willen aangaan, 
niet op de laatste plaats door het concept 
‘performance’. Historici, religiewetenschap-
pers, theologen, antropologen en manage-
mentwetenschappers betreden deze arena, 
en deze bundel laat dat op overtuigende wij-
ze zien. Vanuit concepten uit de perfor-
mance studies worden onder andere de soci-
ale orde die in het rituele handelen ontstaat 
en de symbolische dimensie die altijd in het 
ritueel besloten ligt, besproken. Dit gebeurt 
aan de hand van een grote verscheidenheid 
van casussen uit vier continenten, van de 

middeleeuwen tot de huidige tijd. Het gaat 
daarbij om empirische studies die trachten 
een relevant voorbeeld vanuit de desbetref-
fende onderzoekstraditie uit te werken en 
bij te dragen aan de discussie hoe een perfor-
matieve interpretatie van het menselijke 
handelen kan helpen om de betekenis ervan 
op het snijvlak van religie, samenleving en 
cultuur te achterhalen. De diversiteit van de 
voorbeelden maakt het boek rijk en gevari-
eerd. Tegelijk vergt het van de lezer die een 
introductie in de belangrijkste theoretische 
concepten zoekt, enige inspanning deze uit 
de uiteenlopende bijdragen te halen. Voor 
theologen is het boek zeker de moeite waard, 
vooral wegens de hoge kwaliteit van de bij-
dragen en de interdisciplinariteit die elke 
theologische studie van religieuze praktij-
ken ten goede kan komen.  
[thomas quartier]

The Bloomsbury Guide to Christian Spirituali-
ty, ed. P. Tyler/R. Woods, London, Bloomsbu-
ry, 2012; 356 blz., $ 49.95, isbn 9781441184849.

De redacteurs van dit nieuwe handboek 
staan niet lang stil bij de vraag naar een 
gangbare definitie van spiritualiteit in het 
algemeen of van een christelijke spirituali-
teit in het bijzonder. Wie iets te weten wil 
komen over christelijke spiritualiteit wordt 
in dit boek meteen verwezen naar de brede 
en gevarieerde waaier van praktijken en 
vraagstellingen in de navolging van Christus, 
die christenen in het verleden tot op van-
daag bezig hebben gehouden. Voor de alge-
mene grondslagen wordt in een eerste 
hoofdstuk verwezen naar spiritualiteit in 
het Oude en Nieuwe Testament, naar de 
bewogen geschiedenis van de mystieke tra-
ditie en naar de paradigmatische betekenis 
van de woestijnvaders. Onder de titel ‘scho-
len van spiritualiteit’ worden in het tweede 
hoofdstuk niet enkel de meest belangrijke 
monastieke en religieuze bewegingen voor-
gesteld, maar tevens de specifieke spirituele 
tradities van de orthodoxe en reformatori-
sche kerken in kaart gebracht. Politiek, gees-
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telijke begeleiding en charismatische bewe-
ging zijn velden waarin ‘spiritualiteit in actie’ 
wordt getoond. Hoofdstuk vier heeft het 
over christelijke spiritualiteit in dialoog met 
de andere grote religies, terwijl hoofdstuk 
vijf inzoomt op indigene spiritualiteiten in 
de verschillende uithoeken van de wereld en 
laat zien hoe ze de christelijke spirituali-
teitspraktijk beïnvloed hebben. Het laatste 
hoofdstuk is gewijd aan hedendaagse brand-
punten van spiritualiteit waarbij de gender-
problematiek, het domein van de kunst, het 
milieu en het atheïsme speciale aandacht 
vinden. T., een van de redacteurs, besluit de 
bundel door kort enkele aspecten toe te lich-
ten die volgens hem aangeven in welke rich-
ting de christelijke spiritualiteit zich verder 
zal ontwikkelen. De bijdragen van de meer 
dan dertig auteurs, hoewel van verschillende 
aanpak en kwaliteit, tekenen al met al een 
levendig en kleurrijk beeld van de christe-
lijke spiritualiteit. Na de lectuur zullen de 
lezers bijna geneigd zijn om de redacteurs te 
volgen in hun overtuiging dat de christelijke 
spiritualiteit de confrontatie met de tijd niet 
hoeft te vrezen. [thomas knieps-port le roi]

Catholic Spiritual Practices: A Treasury of 
Old and New, ed. C.M. Griffith/T.H. Groome, 
Orleans ma, Paraclete Press, 2012; 176 blz., 
$ 18.99, isbn 9781612612461.

Het uitgangspunt van het boek is een be-
zorgdheid over de groeiende kloof tussen 
spiritualiteit en religieuze tradities. De po-
pulaire uitdrukking ‘spiritueel, maar niet 
religieus’ wijst volgens de redacteurs op een 
onvertrouwdheid met de eigen religieuze 
traditie van oorsprong, op een misnoegen 
over religieuze instituties en op een percep-
tie van religie als saai, onwrikbaar en geori-
enteerd op het juiste geloof, in plaats van op 
levensoriënterende praktijken. Het boek 
start daarom met een oproep aan religieuze 
instituties zich te engageren in zelfkritiek, 
vernieuwing en hervorming, gefocust op de 
eigen spirituele praktijken als de centrale 
inhoud van het over te leveren geloof. Ver-

volgens wordt het betoog toegespitst op 
christelijke spiritualiteit en op de schat aan 
oude en hedendaagse katholieke praktijken, 
waardoor het katholieke instituut de stof tot 
nadenken reeds in de schoot krijgt gewor-
pen. Verder hopen de redacteurs dat lezers 
in die praktijken inspiratie vinden om hun 
eigen spirituele leven te voeden. De rest van 
het boek bestaat uit een compilatie van ori-
ginele, herwerkte en voornamelijk overge-
nomen bijdragen, allen van de hand van ge-
respecteerde katholieke schrijvers, zowel 
leken als religieuzen. De bijdragen werden 
onderverdeeld in drie groepen van praktij-
ken, namelijk gebedspraktijken, zorgende 
praktijken en praktijken van spirituele groei. 
In de eerste groep worden bekende en min-
der bekende gebedspraktijken historisch 
gesitueerd en verkend in hun hedendaagse 
toepassing. Het meest inspirerend en uitda-
gend voor hedendaagse mensen is ongetwij-
feld de tweede groep, die het meest aansluit 
bij het alledaagse leven en zich kenmerkt 
door het sacramentele principe, het buiten-
gewone in het gewone toe te laten en te vin-
den. De derde groep bevat uitdagingen tot 
groei in het gebedsleven, de schriftlezing en 
een geheel christelijke levenswijze. De grote 
kracht van dit boek is zonder meer de opna-
me van praktische stappenplannen.  
[judith cockx]

T. Quartier, Liturgische spiritualiteit: Bene-
dictijnse impulsen, Heeswijk, Berne Media, 
2013; 164 blz., € 14,95, isbn 9789089720573.

Met dit boek presenteert Q. een erg lezens-
waardige synthese van verschillende interes-
ses. In een veld dat vaak overwoekerd wordt 
door publicaties van een vulgariserend al-
looi, slaagt hij erin om academische degelijk-
heid te combineren met zowel spirituele 
diepgang als verstaanbaarheid voor een 
breed publiek. Dat is voorwaar geen minne 
prestatie. Het is dan ook duidelijk dat dit 
boek diepe wortels heeft niet alleen in de 
persoonlijke ontwikkeling maar ook in de 
theologische loopbaan van Q. Het thema van 
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het boek is even boeiend als belangrijk: hoe 
kan (opnieuw) de band verstevigd worden 
tussen liturgie en leven? Dát dit mogelijk is, 
wordt eigenlijk a priori verondersteld; span-
nend is om te zien hóe precies Q. die band 
vormgeeft. Daarbij ontbreekt het hem niet 
aan een stevige dosis creativiteit en enthou-
siasme, ondanks een ietwat vastgeroeste en 
in elk geval geen gemakkelijke culturele 
situatie. Tevens haakt Q. voor zijn voorstel-
len en ideeën in op de traditie, in het bijzon-
der die van de benedictijnse spiritualiteit. 
Tegelijk blijkt dat hij met beide voeten in de 
wereld van vandaag staat. In zekere zin kan 
hij gelden als een ideale bruggenbouwer 
tussen de hedendaagse, zoekende mens en 
de wijsheid die in liturgie en traditie ver-
scholen ligt. Het boek is overzichtelijk opge-
bouwd in drie delen, waarna telkens, ter re-
flectie voor de lezer, een ‘tussenbalans’ 
wordt aangereikt. Eerst worden de basisele-
menten voor een waarlijk liturgische spiritu-
aliteit aangereikt, waarbij vanzelfsprekend 
over het gebed en de rituele onderbreking 
van de alledaagsheid wordt uitgeweid. Ten 
tweede worden aan de hand van de kunst 
(onder andere iconen en gezang) mogelijk-
heden tot verdieping van de liturgische spi-
ritualiteit verkend. Ten derde toont Q. aan 
hoe de liturgische spiritualiteit als kunst van 
het sterven betekenisvol kan zijn voor het 
leven. [joris geldhof]

Prophetic Witness in World Christianities: 
Rethinking Pastoral Care and Counseling (In-
ternational Practical Theology, 13), ed. A. 
Dillen/A. Vandenhoeck, Wien etc., lit, 2011; 
248 blz., € 24,90, isbn 9783643900418.

Deze bundel is het resultaat van een buiten-
gewone conferentie die in 2009 plaatsvond 
aan de Theologische Faculteit van de ku Leu-
ven in samenwerking met de European 
Council for Pastoral Care and Counseling 
(ecpcc). Buitengewoon omdat voor de eer-
ste keer ‘Profetie’ in het midden van de con-
text van een diaconisch gekleurd grondver-
staan van Pastoral Care and Counseling ge-

plaatst werd en zo vanuit Europees, 
Afrikaans en Australisch perspectief vurig 
bediscussieerd werd; een passie die in deze 
negentien bijdragen uitgedrukt wordt. 
Reeds de titel van het eerste hoofdstuk 
(‘Prophecy versus Empathy’) duidt onmis-
kenbaar en provocatief aan dat kerk en pas-
toraal in de eenentwintigste eeuw in het 
licht van de wereldwijde gemeenschaps-, 
socio-, wetenschappelijk- en kerkpolitieke 
ontwikkelingen worden geconfronteerd met 
nieuwe uitdagingen die met de hulp van een 
uitsluitend op het individu gecentreerd pas-
toraat niet (meer) te overwinnen zijn. De 
bundel vangt aan met een zeer gedifferenti-
eerde theologische basis van de Bijbelse pro-
fetie te leggen (E. Verbeke). Deze biedt als 
achtergrond de criteria aan voor een aanslui-
tende centrale pastoraal-theologische bij-
drage (S. Gärtner), en is bijna programma-
tisch om in alle andere bijdragen profetie en 
empathie niet (langer) paradigmatisch tegen 
elkaar uit te spelen, maar te erkennen als 
onlosmakelijk verbonden. Zo wordt pasto-
rale zorg voor hedendaagse mensen geloof-
waardig te concipiëren en praktiseren. Hoe-
wel de titel van het tweede hoofdstuk (‘Ethi-
cal Approaches’) heel nuchter klinkt, wacht 
de lezer ook hier een vuurwerk van argu-
mentatiekracht die ethisch-filosofisch geïn-
spireerd is (R. Burggraeve). Het was moge-
lijk geweest hoofdstuk vier (‘World Christi-
anities’), waarin de wereldwijde ervaringen 
in het middelpunt gezet worden, in hoofd-
stuk drie (‘Fields of Pastoral Care’) te inte-
greren. In beide hoofdstukken worden im-
mers de praktische relevantie van profetie 
en empathie uitgewerkt (gemeenschap, zie-
kenhuis, verstandelijk gehandicapten, jonge-
ren, straatkinderen, gevangenen, militairen). 
Bijzonder opmerkelijk is de succesvolle af-
sluitende bijdrage in hoofdstuk vijf (‘Con-
clusion’), die duidelijk maakt dat profetische 
getuigenis gericht is op de realisatie van 
(iets meer) Rijk Gods in het midden van de 
wereld. Kortom, dit is een zeer aan te raden 
boek. [doris nauer]
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V.T. Holeman, Theology for Better Counsel-
ing: Trinitarian Reflections for Healing and 
Formation (Christian Association for Psy-
chological Studies Books), Downers Grove, 
ivp Academic, 2012; 208 blz., $ 20.–, isbn 
9780830839728.

Heeft een geestelijk verzorger theologie 
nodig? De methodistische H. was hoog opge-
leid in de theologie – vooral in Bijbelweten-
schappen – maar ze was de therapie en coun-
seling ingegaan en zag niet in hoe men theo-
logie daarin kan laten functioneren. Met 
andere woorden: er was een knip tussen haar 
theologie en haar praktijk. Dit boek is te 
lezen als het verslag van een herontdekking 
van de relevantie van theologie voor counse-
ling, of breder: voor geestelijke verzorging 
en pastoraat. In het eerste hoofdstuk recon-
strueert ze haar theologische autobiografie. 
Deze loopt uit op een beschouwing over vijf 
niveaus in de theologiebeoefening, waarvan 
de laagste twee – ‘folk theology’ en ‘lay theo-
logy’ geheten – ook bij cliënten en leken 
voorkomen. De overige zijn een operationele 
ambtstheologie, professiegerichte theologie 
en wetenschappelijke theologie. De onder-
scheidingen en de verbindingen daartussen 
zijn essentieel voor het vervolg van haar be-
toog. Hoofdstuk 2 ontwikkelt een model van 
theologisch reflexieve praktijk. Vertrekkend 
vanuit een counselors perspectief schetst ze 
de functies van de theologie. In het derde 
hoofdstuk focust de toegankelijk schrijven-
de auteur op de betekenis en functie van het 
triniteitsparadigma in de counselingsfacto-
ren. In de volgende hoofdstukken wordt het 
model uitgewerkt in klinische situaties, na-
melijk in persoonlijke heiligheid, sociale 
heiligheid; verzoening en vergeving in rela-
tie tot God en medemensen; en ten slotte in 
de eschatologische doelgerichtheid van de 
menselijke existentie. Het boek is waardevol 
voor wie als pastorale counselor denkt dat 
het voor geestelijk verzorgers handig is de 
theologie in de eigen praktijk te vergeten of 
te verwaarlozen. Het trinitaire paradigma 
staat borg voor een oecumenische toeganke-
lijkheid. Men zou echter, in ieder geval van-

uit katholiek perspectief, verwachten dat 
hierbij ook een sociale en daarnaast tevens 
een ecclesiale of communale dimensie wordt 
uitgewerkt. De setting blijft echter bestaan 
in als interindividueel voorgestelde therapie 
en counseling: een spreekkamermodel van 
counseling zonder veel aandacht voor de 
sociale systemen in het leven van de cliënt 
en counselor. Daaronder lijdt ook de aan-
dacht voor de ecclesiale systemen. De beper-
kingen in haar triniteitstheologie lopen al-
dus parallel met haar gebrek aan aandacht 
voor counseling in de context van sociale 
systemen. [fred van iersel]

M. Beier, Religie zonder angst en geweld: 
Hoofdlijnen van Eugen Drewermanns theolo-
gie van de menselijkheid, Vught, Skandalon, 
2011; 256 blz., € 22,50, isbn 9789490708320.

B., werkzaam als docent en psychotherapeut 
aan het Christian Theological Seminary in 
Indianapolis, schreef een overzicht van de 
theologie van de menselijkheid van Eugen 
Drewermann. B. promoveerde op A violent 
God-Image waarmee hij het werk van Dre-
wermann in de Verenigde Staten introdu-
ceerde en tegelijk liet zien waar de kern van 
diens theologie ligt, namelijk het verwijde-
ren van angst uit de in de loop van de tijd 
gegroeide godsbeelden. Ditzelfde doel is 
terug te vinden in Religie zonder angst en 
geweld en wordt uitgespeld in een rij stellin-
gen op bladzijde 54, onder het motto: ‘hoe 
God niet meer mag zijn – en nooit echt ge-
weest is’. B. werkt systematisch in zijn weer-
gave van Drewermanns theologie. Na een 
korte introductie van Drewermanns oeuvre 
(en de omvang ervan) reserveert hij voor 
ieder thema een hoofdstuk. Dat begint tel-
kens met voorbeelden uit zijn psychothera-
peutische praktijk waardoor angst niet theo-
retisch en ongrijpbaar blijft, maar zichtbaar 
wordt hoe mensen eraan lijden en hopen op 
bevrijding. B. laat zien dat het spreken over 
God twee uitersten kent. Onterend bijgeloof 
en teleurgesteld atheïsme. Er is zoveel aan 
God toegeschreven dat dit heeft geleid tot 
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menige karikatuur, maar ook tot pijn zoals in 
pastoraat en psychotherapie wordt ontdekt. 
Atheïsten (zoals Richard Dawkins) hebben 
hun eigen reden om deze God de rug toe te 
keren. B. laat zien waar het wringt en waar 
uitzicht is. Hij volgt daarbij de ontwikkeling 
in Drewermanns werk, dat in Nederland 
vooral bekend is door diens symbolische 
Bijbeluitleg. Die krijgt de nodige aandacht, 
maar de tocht gaat verder langs de verschil-
lende takken van natuurwetenschap waar-
mee Drewermann het gesprek aangaat in de 
vraag naar God. Antropologie, biologie, kos-
mologie en ten slotte neurologie krijgen 
ruim aandacht en het mag een prestatie he-
ten dat B. het omvangrijke werk van Drewer-
mann zo treffend weet samen te vatten. 
Naast de gedrevenheid van B., die hij met 
Drewermann gemeen heeft, is zijn boek zeer 
informatief. Vooral omdat veel van het re-
cente werk van Drewermann niet in het Ne-
derlands is vertaald. B. vult deze lacune aan 
en levert zo een belangrijke bijdrage in het 
gesprek tussen theologie en natuurweten-
schap, dat door het boek van Dick Swaab 
(Wij zijn ons brein) opnieuw is aangezwen-
geld. Bewust heeft B. ervoor gekozen niet 
met critici van Drewermann in gesprek te 
gaan. Niet omdat hij de confrontatie schuwt, 
maar om des te duidelijker aan te geven wat 
Drewermanns theologie behelst. De lezer is 
daarna zeer goed in staat om een eigen oor-
deel te vormen. [bert van der woude]

N.K. Weaver, The Theology of Suffering 
and Death: An Introduction for Caregivers, 
London/New York, Routledge, 2012; 128 blz., 
£ 16.99, isbn 9780415781084.

Met de ondertitel: ‘Een inleiding voor zorg-
verleners’ beschrijft W. exact de inhoud van 
het boek. Het is een toegankelijke en over-
zichtelijke inleiding in de theoretische en 
praktische aspecten van het lijden, die zorg-
verleners de nodige inzichten en handvaten 
geeft om met mensen die lijden om te gaan. 
In het theologische luik wordt stilgestaan bij 
verschillende aspecten van de problematiek 

van de lijdensvraag. Het is verbazingwek-
kend hoe breed het terrein is dat W. be-
strijkt: verschillende soorten lijden, auteurs 
en benaderingen doorheen de tijd, verschil-
lende boeken van het Oude en Nieuwe Testa-
ment, achtergronden et cetera. De breedte 
van deze benadering is verfrissend, bijvoor-
beeld door de aandacht voor ecologie, syste-
misch lijden, geweld et cetera, maar tegelijk 
blijft het spreken over ‘het lijden’ zo ook vrij 
oppervlakkig. Het is immers onmogelijk om 
in het bestek van een ‘inleiding’ even diep in 
te gaan op de enorme diversiteit aan lijden 
en de implicaties voor de manier waarop 
deze diverse vormen van lijden kunnen ge-
dacht en benaderd worden. In het zesde 
hoofdstuk verengt W. de thematiek van het 
lijden tot ‘de dood’, maar deze thematiek 
wordt wel vanuit verschillende religieuze 
invalshoeken bekeken. Hoewel op zich zeker 
interessant, staat het hoofdstuk door de ver-
enging van de thematiek en tegelijk verbre-
ding van het religieus perspectief toch apart 
binnen het geheel van het boek. De laatste 
twee hoofdstukken vormen het praktische 
perspectief op de manier waarop spirituele 
zorg voor lijdende mensen vorm kan krijgen. 
De diversiteit aan creatieve, holistische en 
realistische methoden en benaderingen kun-
nen, in het bijzonder ook voor pastores, een 
meerwaarde betekenen. W. bezorgt ons een 
schitterende inleiding in een zeer complexe 
problematiek. Toch blijft een vraag nazinde-
ren: hoe kunnen de theologische en Bijbelse 
inzichten relevant zijn voor het lijden ‘hier 
en nu’ waarmee moet worden omgegaan? 
[jana binon]

Constructs of Meaning and Religious Trans-
formation: Current Issues in the Psychology 
of Religion (Religion and Transformation, 
4), ed. H. Westerink, Göttingen, v&r uni-
press/Vienna University Press, 2013; 319 blz., 
€ 49,99, isbn 9783847100997.

Religie verandert in hedendaags Europa in 
een hoog tempo en Europeanen hebben de 
keus uit een veelvoud aan religieuze moge-
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lijkheden. Welke vormen krijgen onder der-
gelijke condities de individuele verlangens 
naar transcendentie en betekenisgeving? 
Wanneer wordt traditionele religie afgewe-
zen, wanneer omarmd, wanneer wordt er 
een nieuwe uitwerking aan gegeven? Een 
aantal onderzoekers, verzameld in een plat-
form dat onderzoek verricht naar religie in 
Europa, wil dergelijke vragen beantwoorden. 
Dit boek is het resultaat van hun werkzaam-
heden. De bundel benadert de thematiek 
vanuit het perspectief van de godsdienstpsy-
chologie. In het bijzonder onderzoeken de 
auteurs de gevolgen van tegenslag die met 
het menselijke bestaan is gegeven: ziekte, 
dood, verslavingen et cetera. Hoe proberen 
mensen hun welzijn te hervinden en vooral, 
hoe kan religie bijdragen aan herstel wan-
neer zich in het persoonlijke leven een ramp 
voltrekt? En hoe werkt dit vervolgens door 
in de vele varianten die het religieuze kent? 
Daarbij wordt erop gewezen dat in Europa 
een beroep op religie in tijden van nood niet 
vanzelfsprekend is. Europa is, in tegenstel-
ling tot de Verenigde Staten, sterker gesecu-
lariseerd. Het boek telt zestien bijdragen. In 
de inleiding bespreekt de redacteur de cen-
trale begrippen van de bundel: religie, spiri-
tualiteit, betekenisgeving en verandering. 
Deel één gaat onder meer over de zoektocht 
naar wetenschappelijke definities van reli-
gie, atheïstische spiritualiteit en de struc-
tuur van het religieuze denken onder de 
conditie van religieuze verandering. Deel 
twee behandelt onderwerpen zoals vrije tijd 
als een bevorderaar van spiritueel welzijn, 
de betekenis van rituelen en religie voor 
mensen die aan kanker lijden en de zin van 
spiritualiteit voor voormalige drugsverslaaf-
den. Het boek is een interessante en infor-
matieve momentopname van religieuze 
transformaties in Europa. De lezer kan het 
tasten en zoeken naar (religieuze) zin van 
Europeanen van nabij meemaken.  
[hessel zondag]

W. Krikilion, Geestelijke gezondheidszorg in 
het licht van zingeving en spiritualiteit, Ant-
werpen/Apeldoorn, Garant, 2012; 214 blz., 
€ 21,–, isbn 9789044129359.

Hoewel K. in dit boek focust op het belang 
van zingeving binnen de psychotherapeuti-
sche praktijk, kunnen zijn ideeën ook pasto-
res, stafmedewerkers en andere zorgverle-
ners binnen de geestelijke gezondheidszorg 
inspireren. De verruimde kijk op een ‘evi-
dence based’ benadering uit het eerste 
hoofdstuk, en de verdieping van de thera-
peutische relatie in het tweede hoofdstuk, 
vinden een midden tussen professioneel 
handelen en recht doen aan het unieke pad 
dat de zorgverlener met de cliënt bewandelt. 
Veel dat over de therapeutische relatie ge-
schreven wordt, kan herkenning oproepen 
bij pastores. Wellicht niet toevallig, gezien 
de theologische achtergrond en de persoon-
lijke aandacht voor zingeving van de psycho-
therapeut K.? In het derde hoofdstuk wordt 
gepleit voor de plaats die spiritualiteit bin-
nen een integrale patiëntenzorg kan krijgen. 
Een verdienstelijk pleidooi dat – zonder 
theologisch jargon – misschien ook beleids-
makers kan inspireren. Zingeving overstijgt 
het domein van de pastor en draagt zo een 
potentieel en verbindende kracht in zich. 
Samenwerking, leren van elkaar, vorming en 
nadenken over de eigen kracht, kwetsbaar-
heid en spiritualiteit als zorgverlener zijn 
daarbij hefbomen om levensbeschouwing, 
zingeving en spiritualiteit binnen voorzie-
ningen een plek te geven. De kwaliteit van 
integrale zorg voor patiënten staat daarbij 
voorop. In het vierde hoofdstuk wordt ver-
der ingegaan op ethische uitdagingen zoals 
de contextuele factoren van de geestelijke 
gezondheidszorg en het verlangen naar een 
diepgaande therapeutische relatie met de 
unieke cliënt. Het laatste hoofdstuk, waarin 
de ideeën van theologen als K. Rahner en 
J. Pohier kort worden uiteengezet, staat ech-
ter los van de rest van het boek. Een betere 
integratie, met aandacht voor de specifieke 
context van zingeving binnen de geestelijke 
gezondheidszorg, was hier op zijn plaats 
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geweest. Over het algemeen is dit een toe-
gankelijk boek dat professionaliteit en unici-
teit, kracht en kwetsbaarheid verbindt van-
uit het streven naar een kwaliteitsvolle inte-
grale cliëntgerichte zorg. [jana binon]

The Oxford Handbook of Religion and Violen-
ce, ed. M. Juergensmeyer e.a., Oxford/New 
York, Oxford University Press, 2013; xiii + 
653 blz., isbn 9780199759996.

In de monumentale reeks Oxford Handbooks 
is nu het deel gewijd aan Religion and Vio-
lence verschenen. Dit kloeke naslagwerk 
bevat een inleiding waarin wordt ingegaan 
op de verhouding tussen religie en geweld, 
en veertig hoofdstukken die op grond van 
hun inhoudelijke dimensie in vier delen zijn 
ondergebracht. De redacteuren van het 
handboek hebben ‘religie en geweld’ naar de 
volgende vier belangrijke dimensies onder-
scheiden: 1. een overzicht van het thema 
‘religie en geweld’ in de ‘grote(re)’ religieuze 
tradities (hindoeïsme, boeddhisme, sikhis-
me, jodendom, christendom, islam, de ‘tradi-
tionele’ Afrikaanse religies, de religies van 
de Pacific, en de Chinese religieuze tradi-
ties); 2. patronen en thema’s die met religi-
eus geweld te maken hebben (bijvoorbeeld: 
offer, martelaarschap, terrorisme, eindtijd-
verwachtingen); 3. de belangrijkste benade-
ringswijzen en analytische methoden (met 
oog voor de grote diversiteit van literair tot 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek); 4. 
nieuwe richtingen in de bestudering van en 
theorievorming rondom het thema religie en 
geweld. Bij elk van de vier dimensies is grote 
aandacht voor (mogelijke) dwarsverbanden 
tussen en vergelijkingen van de verschil-
lende religieuze tradities. Het handboek 
brengt in herinnering wat velen in het Wes-
ten lang verdrongen hebben: van oudsher 
heeft er altijd een of andere relatie bestaan 
tussen religie en geweld. En hoewel geweld 
bij uitstek geassocieerd wordt met de religie 
van de ‘ander’, maakt dit handboek duidelijk 
dat geweld een ‘onderstroom’ in elke religie 
is. Wel tekenen de redacteuren daarbij aan 

dat religie en geweld ambigue en complexe 
concepten zijn. De hoofdstukken zijn span-
nend en bieden de lezer vaak nieuwe inzich-
ten, vooral ook door de dwarsverbanden en 
het geboden vergelijkende perspectief. De 
kwaliteit van dit handboek is hoog, met als 
kritische noot dat bij een aantal bijdragen 
meer primaire bronnen gebruikt hadden 
kunnen worden. [herman beck]

P. Malone, Screen Jesus: Portrayals of Christ 
in Television and Film, London etc., Scare-
crow Press, 2012; 348 blz., $ 55.–, isbn 
9780810883895.

De tijd dat serieuze wetenschappers hun 
neus ophaalden voor de combinatie film en 
theologie ligt gelukkig ver achter ons. Sinds 
de jaren tachtig van de vorige eeuw verschij-
nen op geregelde tijden nieuwe boeken over 
artistieke en commerciële films en hun rele-
vantie voor theologie, geloof en cultuur. Net 
verschenen is dit boek Screen Jesus van de 
Australische theoloog M., tevens voormalig 
president van signis, de aan het Vaticaan 
gelieerde World Association for Communica-
tion. Van zo’n man verwacht je een stevig 
boek over de figuur van Jezus op het witte 
doek, voorzien van een krachtige en verras-
sende theologische reflectie. M. weet echter 
de verwachtingen niet na te komen. Behalve 
enkele kleine (en obligate) paragraafjes over 
de verschillende verschijningstypen van 
Jezus in de film – verlosser, redder, bevrijder, 
priester, profeet en koning – is Screen Jesus 
niet veel meer dan een encyclopedisch over-
zicht van Jezusfilms. Erg handig om iets na 
te zoeken, maar voor de meer belezen film-
theoloog is niets nieuws onder de zon te 
vinden. M. is meer bezig met het beschrijven 
van de filmscènes dan met een theologische 
visie op de film. De filmkeuze van M. is om-
vangrijk – hij beschrijft letterlijk honderden 
films – en vaak genoeg is deze keuze verfris-
send. Behalve de verplichte nummers uit de 
filmcanon – King of Kings, Jesus Christ Super-
star, The Last Temptation en The Passion of 
the Christ – kiest M. ook voor enkele films 
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uit Iran en India, die een verrassend nieuw 
perspectief openen. Helemaal interessant 
zijn wat M. noemt ‘the bizarre’. Het gaat dan 
om – vaak spottende – films en filmpjes over 
Jezus vanuit de afgelopen twee decennia. 
Helaas komt M. hier ook weer niet verder 
dan het geven van een synopsis. Wie bijvoor-
beeld bij de figuur van Jezus in de Ameri-
kaanse serie Southpark geen theologische 
gedachten weet te vormen, is niet in zijn 
missie geslaagd. [frank g. bosman]

Dialogprozesse in der Katholischen Kirche: 
Begründungen – Voraussetzungen – For-
men, Hg. J. Wiemeyer, Paderborn, Ferdi-
nand Schöningh, 2013; 149 blz., € 22,90, isbn 
9783506776297.

Dit boek is de neerslag van een bijeenkomst 
georganiseerd door de katholieke theologi-
sche faculteit van Bochum in januari 2012. 
Het bevat tien bijdragen over dialoog, een 
sleutelbegrip uit het Tweede Vaticaans Con-
cilie. Naast fundamenteel theologische 
hoofdstukken bevat het boek ook kritische 
verslagen van enkele recente dialoogproces-
sen in de Duitse kerk. Enkele bijdragen gaan 
over het concept dialoog en hoe de kerk kan 
leren van de samenleving. Maar ook het ver-
slag van het eerste apostelconcilie kan ons 
inspireren om doorheen dialoog samen tot 
een beslissing te groeien. Ook de dialoog 
naar buiten komt aan bod in twee bijdragen 
over marketing van de kerk. Een aantal initi-
atieven uit de recente Duitse kerkgeschiede-
nis worden beschreven en geanalyseerd. De 
Würzburger synode van 1971-1975, opgezet 
in een periode van groeiende polarisatie, en 
het oecumenisch overleg voor solidariteit en 
gerechtigheid in 1993-1997 komen aan bod. 
M. Belok schetst een beeld van een groot-
schalig gespreksproces dat nu loopt op uit-
nodiging van de Duitse bisschoppenconfe-
rentie. Zijn analyse is kritisch en hij betwij-
felt of de hete hangijzers wel aan bod zullen 
komen en of structurele hervormingen van 
de kerk op de agenda geplaatst zullen wor-
den. H. Pottmeyer geeft ten slotte een over-

zicht van het begrip dialoog in het Tweede 
Vaticaans Concilie waarbij hij een onder-
scheid maakt tussen dialoog en (vruchtbaar) 
gesprek. In een dialoog zijn de gesprekspart-
ners evenwaardig, hebben de deelnemers 
verschillende opvattingen en streven ze er-
naar om samen de waarheid te vinden. Veel 
raden en overlegmomenten in de kerk beant-
woorden echter niet aan die voorwaarden. 
Net zoals het boek van B. Hinze, Practices of 
Dialogue in the Roman Catholic Church, geeft 
dit boek aanzetten tot en commentaar op 
binnenkerkelijke dialoog. Het schetst de 
moeilijkheden en de pijnpunten en geeft aan 
dat er nog een lange weg te gaan is. [carine 
devogelaere]

K. Pyck, Kindermisbruik en macht, Ber-
chem, Epo, 2013; 248 blz., € 19,50, isbn 
9789491297274.

In deze publicatie verbindt P. kindermis-
bruik met macht om duidelijk te maken dat 
kindermisbruik zich niet alleen beperkt tot 
de katholieke kerk, maar dat het zich voor-
doet in alle sectoren van de samenleving. 
Maar, zo merkt hij op, door de unieke, hië-
rarchische en gecentraliseerde organisatie 
van de kerk kan seksueel misbruik in deze 
context gemakkelijker in kaart worden ge-
bracht. In de eerste twee hoofdstukken biedt 
P. een uitgebreid verslag over het seksueel 
misbruik tussen 1980 en 2010 in de wereld-
kerk, België en Nederland met de belangrijk-
ste namen, zaken en klokkenluiders en de 
reactie van de kerk erop. Het samenbrengen 
van al deze feiten is echter niet nieuw en kan 
ook gevonden worden in andere literatuur 
over dit onderwerp. In het derde hoofdstuk 
neemt hij de katholieke aanpak van het sek-
sueel misbruik onder de loep, die in de loop 
van de jaren grondig is veranderd: van het 
ontkennen van het misbruik, via het zoeken 
van zondebokken, naar het erkennen en de 
opdracht aan alle bisschoppenconferenties 
om richtlijnen op te stellen voor de aanpak 
van seksueel misbruik. In het vierde en vijf-
de hoofdstuk plaatst P. het seksueel mis-
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boeken

bruik van kinderen in ruimer perspectief. 
Seksueel misbruik van kinderen in de kerk 
hangt immers samen met veel algemenere 
vormen van seksueel misbruik in de samen-
leving en in het gezin. In het vierde hoofd-
stuk schetst hij de stand van zaken in het 
wetenschappelijk onderzoek naar pedofilie. 
In het vijfde en laatste hoofdstuk licht hij 
het backlash fenomeen – een reeks acties en 
reacties, een machtsstrijd tussen twee kam-
pen – toe bij het ontdekken van seksueel 
misbruik. [machteld reynaert]
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