
Samenvatting reader RZL
1. Secularisatie, desecularisatie, hersecularisatie, globalisering

1.1. Secularisatiethese

seculariseringsthese = de rol van religie neemt af in moderne, geïndividualiseerde
samenlevingen met een liberale democratie, naarmate de levensstandaard toeneemt, een
seculier-wetenschappelijk vertoog aan belang wint, en de emancipatie van individuen en
groepen groeit

➢ belang godsdienst neemt af op 2 gebieden:
○ maatschappelijk niveau
○ individueel niveau

➢ culturele revolutie 1968
➢ Glücksmann: grote rampen van de 20ste eeuw (Verdun, Auschwitz en Rwanda)

1.2. Verfijning van de secularisatiethese

➢ kritiek op seculariseringsthese:
○ te simpel
○ te veralgemenend

➢ Harvey Cox: in stedelijke contexten is religie hardnekkig
➢ José Cassanova: vaak verwarring door drie niveaus van secularisering:

○ scheiden van politieke en religieuze sfeer, ieder met haar autonomie
○ vermindering van belang van religie en vooral van geïnstitutionaliseerde

religie
○ privatisering van religie

➢ Charles Taylor:
○ secularisatie ≠ afwezigheid religie
○ wél: een seculiere staat is belangrijk om het samenleven van verschillende

godsdiensten mogelijk te maken
○ onderscheid:

■ doelstelling seculiere staat: het bevorderen van wederzijds respect en
gewetensvrijheid

■ middelen: scheiding tussen kerk en staat
➢ verschillende soorten secularisme:

○ het Republikeinse (Franse) model → nadruk op middelen en dus neutraliteit
van de Staat en de overheid (laïcité)

○ het liberale (Angelsaksisch) model → nadruk op doelstelling en pragmatische
omvang met middelen

○ → praktijk: continuüm (België trekken van beide modellen)
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1.3. Desecularisatie

➢ Peter Berger: secularisatiethese = verkeerd → fout door 2 oorzaken:
○ sociologen keken naar ontwikkelingen in West-Europa → een uitzondering

t.o.v. rest van de wereld
○ academische bias (confirmation bias) = seculiere wetenschappers vertoeven

zich in een bubbel waarbij ze automatisch elkaars uitgangspunten overnemen
en bevestigen, ze zagen niet meer wat er werkelijk gaande was, nl. een
terugkeer van religie

➢ wanneer terugkeer religie?
○ 1978:

■ Iraanse revolutie
■ Poolse kardinaal Karol Wojtyla verkozen tot paus Johannes Paulus II

○ 1967: opkomst fundamentalistische islam na de nederlaag van de Arabische
landen tegen Israël bij de Zesdaagse oorlog

➢ val Berlijnse Muur (1989) en einde Koude Oorlog → evolutie kracht gegeven
➢ globalisering en migratiestromen → religie aan opmars en superdiversiteit
➢ onder sociologen hernieuwde waardering voor religie:

○ Alain De Botton: religie nuttig voor sociale cohesie
○ Jürgen Habermas: marxist, aanhanger seculariseringsthese

■ gesprekken met kardinaal Ratzinger: opening voor religieuze
argumenten in maatschappelijk debat

■ MAAR bij formele beslissingen → religieuze argumenten zoveel
mogelijk vertalen in rationele termen

1.4. Hersecularisatie?

➢ Recente cijfers: religie lijkt weer aan belang te verliezen
➢ Analyse van de World Value Survey 2007-2019

○ Enkel India, Bulgarije, Moldavië, Rusland en Nieuw-Zeeland toegenomen
➢ Terugval rol religie grootst in de VS ↔ land dat langst uitzondering was van

seculariseringsthese
○ Ronald Inglehart: vooral gevolg van schaamteloze gebruik en misbruik van

religie in politieke strijd in VS

1.5. Globalisering

➢ ervoor gezorgd dat:
○ veel mensen met andere culturele gegevenheden in contact
○ veel mensen zagen hun vertrouwde culturele omgeving afbrokkelen →

Unheimlichkeit = verlies van vertrouwde kaders
➢ grote invloed op godsdiensten → moesten zichzelf in de nieuwe context

herpositioneren en herstructureren
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1.6. De ‘clash of civilizations’ - Samuel Huntington

➢ na het einde van de Koude Oorlog in 1989/1991 is het niet waar dat de wereld,
waarin de democratie en de vrije markt hebben overwonnen, nu evolueert naar een
vreedzaam samenleven omdat de grote ideologische verschillen overwonnen zijn

➢ wél: nu het ideologische conflict tussen Oost en West beslecht is, zijn de oude
beschavingen opnieuw de motor van de conflicten en dus van de geschiedenis

➢ definieert 7 à 8 beschavingen:
○ godsdienst als determinerende factor
○ iedere beschaving heeft leidende mogendheid

➢ afzweren van multiculturalisme als beschavingsmodel → kan niet werken volgens
hem: er is nood aan een religieus geïnspireerde Leitkultur

➢ 9/11 → grote gelijk van Huntington → botsing tussen de Westerse wereld en de
islamitische wereld

➢ kritiek:
○ overdreven simplificatie
○ veel conflicten binnen de beschavingen
○ te weinig oog voor andere oorzaken conflicten
○ band cultuur - godsdienst door globalisering en migratie steeds losser DUS

secularisatie + globalisering → deterritorialisering
○ weinig oog voor uniformiserende processen

1.7. Godsdiensten versus globalisering

➢ Benjamin Barber: Jihad vs McWorld
○ globalisering is vooral amerikanisering
○ reactie: identiteiten die zichzelf gaan benadrukken, heruitvinden en

radicaliseren
➢ gevolgen globalisering godsdiensten → herpositioneren en hun identiteit heruitvinden

○ vaak: contrapositie
○ maar ook: meer contact → meer uitwisseling, dialoog en begrip

➢ migratie → superdiversiteit
➢ internationale relaties → kennis van religieuze werelden vandaag noodzakelijk om

internationale relaties te doorgronden en analyseren
➢ Vlaamse/Belgische/West-Europese media

○ godsdienst nog steeds een blinde vlek
○ confirmation bias
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2. Geopolitiek van de Religies: orthodoxie

Binnen orthodoxie 2 grote ‘longen’ die ieder een eigen omgang hebben met wereldlijke
macht:

1. Constantinopel
2. Moskou

2.1. Ecclesia Indivisa - De onverdeelde Kerk (tot 1054)

➢ Scheiding orthodoxe kerk en Rooms-katholieke kerk: 1054
➢ Ecclesia Indivisa = onverdeelde Kerk → toch groeiden in deze periode het ‘Latijnse’

(Westerse) christendom en het ‘Byzantijnse’ (Oosterse) christendom uit elkaar

Kort historisch overzicht:
➢ eerste drie eeuwen: christendom ontwikkelt zich binnen het Romeinse Rijk

○ aanvankelijk als strekking binnen Jodendom
○ heel snel als universele, nieuwe godsdienst

➢ periodes van vervolgingen wisselen af met periodes van grotere tolerantie naar
christenen

➢ Keizer Constantijn (272-337) → zorgt voor omslag:
○ 312: schreef overwinning op zijn rivaal toe aan God van de christenen
○ 313 Edict van Milaan: godsdienstvrijheid → staatsgodsdienst
○ 325 Concilie van Nicea: keizer bemoeit zich met theologie

■ Concilie = een vergadering van alle bisschoppen die over leerstellige
kwesties kan beslissen

■ Begin lange traditie van verstrengeling van de wereldlijke en
geestelijke macht = caesaropapisme

○ 330 °Constantinopel: nieuwe hoofdstad van Romeinse Rijk → tweedeling
Romeinse Rijk → scheiding Latijnse en Byzantijnse wereld

➢ 476 val van Rome
➢ inname Constantinopel door Ottomanen in 1453 = officiële einde

2.2. Byzantium

➢ oude christelijke wereld: 5 historische patriarchaten
○ Rome → vanaf begin primaatschap onder de patriarchaten & enige dat in

Westelijke Latijnse deel valt
○ Constantinopel
○ Antiochië
○ Alexandrië
○ Jeruzalem

➢ Oostelijke deel: Constantinopel claimt ereprimaatschap
○ patriarch Constantinopel titel: “Aartsbisschop van Constantinopel, het Nieuwe

Rome, Oecumenisch Patriarch
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➢ Westerse en Oosterse christenheid groeit uit elkaar → twistpunten: theologisch,
ecclesiologisch en cultureel

○ theologisch: vraag of de Heilige Geest voortkomt uit de Vader (Oosten) of uit
de Vader en de Zoon (Westen)

○ ecclesiologisch:
■ Westers: sterk hiërarchisch kerkmodel
■ Oosters: synodaler model waarbij de bisschoppen meebeslissen

naast de patriarch, ook model van gehuwde priesters
○ cultureel: discussie over de rol van het beeld

■ Westers: afbeelding volop omarmd
■ Oosters: een geheel eigen iconografische traditie

➢ belangrijke data ontwikkeling Byzantijnse rijk:
○ 622: Hidjra → uitwerking van Mohammed van Mekka naar Medina → begin

islamitische jaartelling
○ 988: doop Kievse vorst Vladimir in rivier de Dnjepr → opent deur voor

christendom in Rusland
○ 1054: definitieve breuk Latijnse vs Byzantijnse wereld
○ 1453: Constantinopel veroverd door moslims

2.3. Moskou, het “Derde Rome”

➢ na val Constantinopel → Moskou ziet zich als het “Derde Rome”
➢ orthodoxe patriarchen ontwikkelen een nauwe band met het tsarendom
➢ 1700: Peter De Grote onderwerpt de Orthodoxe Kerk
➢ 19de eeuw: Dostojevski en andere ontwikkelen beeld van Rusland als heilige,

‘theofore’ natie
○ doel en missie: behoud van de ware godsdienst
○ ‘Slavofielen’ in conflict met Westersgezinden (aangetrokken tot ideeën

Verlichting)
➢ constante: ambitie om de Russische invloed uit te breiden in de Zwarte Zee en

Constantinopel opnieuw te veroveren
➢ 1917: Revolutiejaar → liberale februarirevolutie → val Tsarendom & herstel

patriarchaat
○ hoop: meer vrijheid en invloed voor kerk
○ ↔ communistische oktoberrevolutie

➢ interbellum: Stalin → kerkvervolgingen, symbool: Solovki-eilanden in de Witte Zee
➢ inval Hitler: voorzichtige toenadering tussen Stalin en de orthodoxe kerk
➢ 1945-1989: Russisch-orthodoxe kerk, geen godsdienstvrijheid

○ orthodoxe kerk moet loyaal zijn aan communistische regime
➢ 1991 revival van de Russisch-orthodoxe kerk na einde Sovjet-Unie:

○ onder Boris Jeltsin herstelde de Kerk zich
○ machtsovername Poetin 2000: caesaropapisme

➢ Kremlin en Patriarchaat beschouwen Rusland als heilige grond voor orthodoxie
○ erkende religies: Lutheranisme, Jodendom, Islam
○ niet-erkende religies worden geweerd, bijv. Polen (katholiek)

➢ 2016: ontmoeting tussen Patriarch van Moskou en Paus van Rome
○ mogelijk door ‘martelaarschap van de christenen
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2.4. Constantinopel - het Oecumenisch patriarchaat

➢ Ottomanen toleranter tegenover christenen en joden
➢ Ottomanen tolereerden niet-moslims op hun grondgebied

○ vooral ‘volkeren van het boek’
○ jizya = belasting betalen om hun godsdienst te mogen houden
○ wel niet dezelfde rechten → tweederangsburgers = dhimmi
○ systeem van de Millet

■ garandeert zelfbestuur voor religieuze-culturele minderheden op
religieus vlak, maar ook op sommige domeinen van het burgerlijk
leven

■ zorgde ervoor dat verschillende godsdiensten in relatieve vrede en
goede verstandhouding naast elkaar leefden

➢ vanaf 1454 biedt de Sultan de Patriarch van Constantinopel de leiding aan over de
orthodoxe millet (Rum)

➢ grootste expansie in 17de-18de eeuw
➢ paradox: in bepaalde zin hadden de patriarchen het beter onder de Sultan dan onder

de bemoeizieke Byzantijnse keizers

2.4.1. Crisis, nationalisme en etnicisering

➢ crisis Ottomaanse Rijk vanaf 19de eeuw → opkomst moderne Europese ideeën, bijv.
nationalisme → vaderland is etnisch-cultureel bepaald

○ oprukkende nationalisme begon macht van de Sublieme Poort en
Patriarchaat uit te hollen

○ onafhankelijkheidsstreven ging gepaard met autonomiestreven van nationale
kerken

➢ Griekse afscheidingsstrijd 1821-1832
○ uitbraak opstand: toenmalige patriarch Gregorius V op Paasdag opgehangen

door autoriteiten aan de poort van het Patriarchaat
○ als hoofd Millet gefaald (steunde de opstand niet)
○ leidde tot verlies van jurisdictie van Patriarchaat over Peloponnesos en

Attische gebied
➢ autocefalie = kerkelijke zelfstandigheid

○ 1850: Oecumenisch Patriarchaat erkende Griekse kerk als autocefale kerk
○ ook andere nationale kerken vroeger hierom
○ Patriarchaat veroordeelde het ‘filetisme’ maar moest voldoende pragmatisch

zijn om primaatschap te redden
➢ autocefale kerken erkennen het ereprimaatschap van het Oecumenisch patriarchaat

maar hebben een eigen patriarch en grote zelfstandigheid
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2.4.2. Het oecumenisch Patriarchaat in het onafhankelijke Turkije

➢ WO I: einde Ottomaanse Rijk
➢ poging Grieken om het “Grote Idee” van Venizelos te realiseren

○ = een vereniging van het onafhankelijke Griekenland met de historische
Griekse gebieden in Klein-Azië en Anatolië

○ mislukte definitief in 1922
○ Vrede van Lausanne (1923): verplichte etnische uitwisselingen tussen

Grieken en Turken
➢ Atatürk: opbouw modern, seculier, nationalistisch Turkije, o.b.v. etniciteit

○ betekende grote hindernis voor oecumenisch patriarchaat om zijn
internationale rol te spelen

➢ problemen van Oecumenisch patriarchaat:
○ vertrek Griekse bevolking
○ sterkte van nationale kerken
○ druk van de overheid om soort Turks-nationale kerk te vormen

➢ toch hebben patriarchen als Athenagoras en Bartholomeos I (huidige) wegen
gevonden om hun internationale rol te spelen

➢ najaar 2018: ernstige breuk tussen Moskou en Constantinopel → jurisdictie over
kerken in Oekraïne
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3. Geopolitiek van de Religies: katholicisme

➢ Rooms-katholieke Kerk unieke rol:
○ een van de oudste religieuze organisaties ter wereld
○ grootste
○ wereldwijd capillair netwerk
○ duidelijke hiërarchische structuur

➢ grote eenheid met eenduidige aanspreekpunten ↔ byzantijnse traditie: multipolair en
synodaal

➢ Tweede Vaticaans Concilie: van hiërarchie → hele Kerk als Godsvolk

3.1. Het Pausdom: een unieke positie

➢ Bisschop van Rome = Paus
○ erkend als hoofd van de Kerk
○ sinds Laterale Verdragen van 1929 uniek internationaalrechtelijk staat

➢ Vaticaan:
○ Sint-Pietersbasiliek
○ sinds 1929 een aparte, soevereine Staat
○ Paus is hier soeverein heerser en wordt bij buitenlandse bezoeken dus

behandeld als staatshoofd
➢ rol van Paus overschrijdt zijn territorium → nuntii = pauselijke ambassadeurs
➢ (Romeinse) Curie = centrale bestuursapparaat dat de Paus bijstaat in het bestuur

van de Wereldkerk

3.2. Ontwikkeling van het Pausdom

➢ Rome waar Petrus en Paulus aan marteldood stierven en zijn begraven →
bijzondere plaats → primaatschap van pentarchie

➢ 5de eeuw val Romeinse Rijk: groeiende rol bisschoppen, bijv. Gregorius I (De Grote)
○ na val Rome: bisschop kon wegvallen politieke gezag compenseren
○ stad geherorganiseerd, voedselbevoorrading, relaties aanknopen, …
○ geleidelijke kerstening van de Germaanse vorsten en volkeren → alliantie

Franken - Kerk van Rome

3.3. Donatio Pepini (756)

➢ ontstaan van Kerkelijke staat
○ Karel Martel stopt in 732 de Arabisch-islamitische opkomst in Europa
○ Donatio Pepini = Pepijn de Korte schonk zijn veroverde territoria in Italië aan

de Paus
↓

○ deze schenking = beslissende evolutie → Paus ≠ enkel kerkleider maar ook
volwaardig wereldlijk heerser → paus ook uitgesproken politieke rol

○ = begin wereldlijke macht van de paus, die zal aanhouden tot 1870
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➢ deze territoriale-wereldlijke macht gold al snel als een "schijnbaar onontvreemdbaar
attribuut van het pausschap, een wal tegen vreemde invallers, een bron van macht
en rijkdom, een verantwoordelijkheid die haar behartigers vaak moet hebben
gestoord, en die vaak een factor van afleiding was voor diegenen die eigenlijk vooral
spirituele verplichtingen hadden en wier taak het was om de onpartijdige vaders te
zijn van de hele westerse christenheid."

○ citaat geeft nadeel weer van de positie paus
○ afleiding van spirituele verplichtingen (meer bezig met macht en rijkdom)
○ geen onpartijdige vaders meer → hadden nu ook politieke belangen

➢ Karel De Grote, keizer in 800
○ gebruikt de structuren en personeel van de Kerk
○ dwingt liturgische-theologische eenheid af om politieke eenheid van zijn rijk te

verstevigen
○ herstelt kennis van Latijn en geeft enorme culturele en educatieve boost aan

Europa = Carolingische Renaissance
➢ Alliantie en voortdurende rivaliteit tussen Keizer en Paus

○ bijv. investituurstrijd: gevecht tussen keizer en paus over wie bisschoppen
mocht benoemen → einde: Concordaat van Worms (1122) → gaf paus toch
een zeker voordeel in het benoemen van bisschoppen

➢ Middeleeuwen: paus verwerft meer en meer invloed (bijv. kruistochten)

3.4. Ondanks veelvuldige crisissen houdt het pausdom stand

3.4.1. Oosters Schisma (1054): scheiding met orthodoxie

➢ definitieve scheiding Byzantijnse en Latijnse wereld
➢ twistpunten:

○ theologisch: ‘oorsprong’ Heilige Geest (kijk vorige hfst)
○ ecclesiologisch: groeiend Romeins centralisme en politieke tegenmacht ↔

synodaal en caesaropapistisch model
○ cultureel: omvang met het ‘beeld’ en celibaat
○ politiek: macht Constantinopel neemt af door oprukkende islam

➢ vierde kruistocht = absolute dieptepunt
➢ tot op vandaag is de kloof niet overbrugd maar relaties afgelopen halve eeuw wel

verbeterd

3.4.2. Westers Schisma (1378-1417): Avignon

➢ aantal pausen verhuisden naar Avignon → onder invloed van Franse Hof → pausen
en tegenpausen

➢ uitdaging voor:
○ eenheid te bewaren
○ onafhankelijkheid tegenover de wereldlijke macht
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3.4.3. Protestantisme (Hervorming)

➢ Luther kantte zich aanvankelijk tegen aflatenverkopen (financiering
Sint-Pietersbasiliek) en andere Romeinse excessen

○ aanvankelijke bedoeling: Rooms-katholieke kerk van binnenuit hervormen
○ veroordeling van Luther in Rome
○ Luther radicaliseerde en verwierp de Traditie als bron van het Geloof (Sola

Scriptura) en stelt dat rechtvaardiging van de gelovige enkel door geloof
komt (Sola Fide)

○ universeel priesterschap van de gelovige
➢ diepgaande kloof in Westerse christenheid → godsdienstoorlogen
➢ reactie katholieke Kerk: Contrareformatie met Concilie van Trente (1545-1563)

3.4.4. Franse Revolutie/Napoleon

➢ Franse Revolutie enorme slag voor Ancien Régime met zijn alliantie tussen staat en
kerk

➢ machtsgreep Napoleon
○ exporteerde met zijn veroveringen vele ideeën van de FR
○ wilde Heilige Romeinse Rijk van de kaart vegen
○ 1798: Franse troepen namen Rome in en namen paus Pius VI gevangen
○ Pius VI sterft in Franse kerken → “Le dernier pape est mort!”

➢ onder Oostenrijkse protectie: nieuwe paus gekozen Pius VII (1800-1823)
➢ Concordaat van 1801
➢ 1804: Napoleon besluit om keizer te worden
➢ 1815: Napoleon verslagen in Waterloo → Congres van Wenen: Restauratie

3.5. Verlies van de wereldlijke macht (1870)

➢ 19de eeuwse nationalisme in Italië
○ Kerkelijke Staten lagen in de weg voor een Italiaanse eenmaking
○ nationalisten waren seculier en liberaal

➢ Paus Pius IX (1846-1878 → langste pontificaat)
○ revolutiejaar 1848: Pius IX kantte zich tegen de Italiaanse eenmaking
○ na revolutiegolf: Pius IX kantte zich radicaal tegen zowel de Italiaanse

eenmaking als de moderne democratie en liberale vrijheid (Syllabus Errorum,
1864)

➢ 1860: Risorgimento versnelling hoger door acties van Garibaldi
○ enkel stad Rome bleef onder pauselijke controle
○ bedreigde positie paus → deed gemoederen hoog oplopen in katholieke

wereld
➢ 1870: Eerste Vaticaans Concilie → principe van Pauselijke Onfeilbaarheid →

pauselijke uitspraak is onfeilbaar:
○ wanneer de paus een uitspraak doet over de leer of over de moraal
○ wanneer hij ex-cathedra spreekt en daarbij uitdrukkelijk die onfeilbaarheid

inroept
○ principe = twistpunt → deel scheurde zich af: Oud-Katholieke Kerk
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➢ Paradox: naarmate de politieke positie van de paus verzwakte, werd zijn
binnenkerkelijke positie sterker dan ooit

3.6. De Romeinse kwestie (1870-1929)

➢ paus niet langer een wereldlijk heerser
➢ Romeinse kwestie duurde een halve eeuw

○ conflict over het toekomstige statuut van de Heilige Stoel
○ paus beschouwde zich als een gevangene van het Vaticaan

➢ tegenstellingen verzwakten:
○ Garantiewet: Italiaanse staat beschermde de onafhankelijkheid en vrijheid

van de Heilige Stoel
○ non expedit: Kerk verzwakte het verbod voor katholieken om deel te nemen

aan het politieke leven in Italië
➢ Fascistische regime van Mussolini (1922-1943)

○ 1929 Concordaat: regelde de verhoudingen tussen de Katholieke Kerk en de
Italiaanse Staat (nog steeds van kracht, inhoud wel herzien in 1984)

○ 1929 Pact van Lateranen: regelde de internationale positie van de Heilige
Stoel → Paus werd soevereine heerser van Vaticaanstad

➢ internationale staat:
○ kans om zich te ontwikkelen tot unieke speler
○ paradox: een evolutie waartegen paus en katholieken wereldwijd zich hebben

tegen verzet (verlies temporele macht Paus), bleek uiteindelijk een grote
zegen voor het Pausdom

3.7. Johannes XXIII (1958-1963) en het Tweede Vaticaans Concilie
(1962-1965)

➢ Angelo Roncalli, Noord-Italiaan
➢ Opmerkelijk figuur:

○ 77 bij verkiezingen
○ geen Romein
○ nooit functie binnen Romeinse Curie gehad
○ diplomatieke carrière hem in contact gebracht met zowel het Westen als het

Oosten (Bulgarije, Turkije, islam, jodendom)
➢ 1958 tot paus Johannes XXIII verkozen → geliefde Paus, ook buiten de Katholieke

Kerk
○ zette stappen naar vrede en verzoening met communistische wereld
○ bood zijn bemiddeling aan bij rakettencrisis op Cuba

➢ 1963 zijn belangrijke encycliek: Pacem in Terris → mijlpaal binnen de ontwikkeling
van het katholieke vredesdenken
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➢ Tweede Vaticaans Concilie (1963-1965) → vernieuwing van de Kerk → belangrijkste
resultaten:

○ vernieuwing van de liturgie en invoering volkstaal
○ van hiërarchie → ‘Volk van God’
○ grotere rol voor bisschoppen (meer synodaliteit)
○ nieuwe verhouding met niet-katholieke christelijke kerken

■ anti-judaïsme werd verlaten
■ geen heil buiten de kerk principe werd verlaten

○ blik van sympathie naar hedendaagse, moderne, democratische samenleving
○ aanvaarden van gewetens- en godsdienstvrijheid
○ kerk die nadruk legt op haar rol als dienares van de menselijke eenheid

(vredesrol)
➢ Johannes XXIII stierf voor einde Concilie → verder gezet door Paulus VI

3.8. Johannes Paulus II (1978-2005) en de Geest van Assisi

➢ Karol Wojtyla
○ Pool (dus niet-Italiaan)
○ heel wat joodse vrienden
○ priester onder communisme
○ ook deel aan Tweede Vaticaans Concilie → legde nadruk op:

■ belang van godsdienstvrijheid
■ Westerse bisschoppen over algemeen te positief over Westerse

democratieën met hun kapitalistische-liberale vrijemarkteconomie
➢ verkozen in 1978 tot Paus Johannes Paulus II

○ ‘driepausenjaar’
○ onverwacht: tijdens Koude Oorlog een paus van achter het IJzeren Gordijn

➢ onmiskenbare rol bij:
○ vreedzame ontmanteling van communistische systeem in Oost-Europa
○ val Berlijnse Muur
○ verdere eenwording van Europese continent

➢ 1981: mislukte aanslag op leven van de paus door kritiek op communisme
➢ christendom moest leren ademen door ‘twee longen’ (Latijnse en Byzantijnse)
➢ 1986: Wereldgebedsdag voor de Vrede in Assisi

○ alle leiders van grote wereldgodsdiensten
○ intuïtie dat Wereldgodsdiensten eersterangsrol moesten spelen in

bewerkstelligen wereldvrede
○ ziet niet-christelijke religieuze tradities als bondgenoten

➢ 9/11 → paus deed er alles aan om clash tussen christenen en moslims te
verhinderen
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3.9. Franciscus (2013-heden)

➢ Jorge Mario Bergoglio
○ Argentijn
○ eerste niet-Europeaan, eerste jezuïet, eerste Franciscus

➢ stelt menselijke en urbane periferie centraal → al wie in de marge van de
samenleving en globalisering leeft

○ reizen: Lampedusa, Lesbos, ..
○ benoemingen: kardinaalstitel aan sommige aartsbisschoppen uit perifere

landen → globalisering kardinalencollege die zijn opvolger zullen kiezen
➢ bruggenbouwer:

○ facilitator van verzoening tussen Cube en VS
○ bracht Palestijnse en Israëlische president samen in Vaticaan voor

gezamenlijke reflectie
➢ oecumenische en interreligieuze dialoog

○ eerste paus die Russische patriarch ontmoette (2016)
○ eerste paus die Arabisch schiereiland bezocht (Abu Dhabi, 2019)

➢ Rusland en China blijven voorlopig no-go gebieden
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4. Geopolitiek van de Religies: islam

4.1. ‘De’ islam bestaat niet

➢ vaak gesproken als eenheid
○ umma = de gemeenschap van moslims als een eenheid, die als het nodig is

schouder aan schouder staan, net zoals in het islamitische gebed
○ MAAR ‘dé’ islam bestaat niet → uiterst gefragmenteerd

➢ enkele breuklijnen:
○ soennieten (90%) vs sjiieten (10%)
○ sji’isme valt uiteen in het twaalversji’isme
○ soennisme kent vier belangrijke rechtscholen
○ groot continuüm tussen mystiek-spirituele beleving van islam (soefisme) tot

zeer rigoristisch interpretatie
○ vrij seculiere tot zeer militante belevingen
○ heel wat nationale etnische verdelingen onder moslims

4.2. Het leven van Mohammed (570-632)

➢ Mohammed (profeet en stichter islam)
○ laatste boodschapper van God
○ sterven om het ware geloof in de ene God te herstellen

➢ geboren in Mekka in 570
○ 610: eerste openbaringen van God (/Koran)
○ positie van volgelingen en Mohammed moeilijk in Mekka
○ 622: uittocht (Hidjra) van Mekka naar Medina → begin islamitische

tijdrekening
○ in Medina kan Mohammed zijn project wel verwezenlijken:

■ Mekka-verzen: tolerant en inclusief
■ Medina-verzen: assertief, strijdlustig, gewelddadig

○ 630: Mohammed en aanhangers slagen erin Mekka te veroveren en te
onderwerpen

➢ gestorven in Medina in 632

Mekka-verzen vs Medina-verzen → tweedeling:
➢ discussie over interpretatie van de verzen
➢ discussie over de autoriteit van de verzen

○ abrogatie = Medinaanse soera’s overtreffen de Mekkaanse soera’s die zijn
afgeschaft

4.3. De kalifaten

kiezen opvolger (Kalief) van profeet → verdeeldheid:
➢ moet gekozen worden uit familieleden van de Profeet (Ali, neef, is uitverkorene)
➢ moet behoren tot stam der Koeraisjieten → hieronder meest geschikte kiezen
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4.3.1. Vier ‘rechtgeleide’ Kaliefen (632-666)

➢ Rashidun → duurde 30 jaar, drie van de 4 vermoord
➢ Abu Bakr (632-634)

○ schoonvader Mohammed
○ slaagde erin Arabische stammen verder te onderwerpen en rijk te

consolideren
➢ Omar (634-644)

○ schoonvader Mohammed
○ expansie → veroverde Jeruzalem (638) → wordt derde heilige stad van de

islam → tot 1917 is Jeruzalem in islamitische handen
➢ Oethman Ibn Affaan (644-656)

○ schoonzoon Mohammed
○ behoorde tot Omajjadenclan

➢ Ali → voor sjiieten was Ali enige rechtmatige kalief, zij erkennen de drie andere niet

4.3.2. Omajjaden-kalifaat (666-749)

➢ dood Ali en splitsing sjiieten → soennitische clan van de Omajjaden greep de macht
➢ maakten van Damascus hun hoofdstad
➢ periode van grote expansie
➢ verslagen in 732

4.3.3. Abbasiden-kalifaat (750-1258)

➢ Kalifaat 5 eeuwen lang in handen van de Abassiden
➢ maakten van Bagdad hun hoofdstad
➢ periode van consolidatie, ‘gouden tijdperk’ voor de islam
➢ brutaal einde door inval van Mongolen

4.3.4. Mamelukken-sultanaat (1258-1517)

➢ Arabische Mamelukken
➢ maakten van Caïro hun hoofdstad
➢ niet universeel erkend als Kalifaat

4.3.5. Ottomanen-Kalifaat (1517-1924)

➢ Ottomanen 4 eeuwen lang Kalifaat
➢ maakten van Istanbul hun hoofdstuk
➢ 1924: afschaffing door Kemal Atatürk → paste niet in zijn streven om van Turkije een

moderne, seculiere, nationale staat te maken

4.3.6. Afgelopen eeuw

➢ droom nieuw Kalifaat
➢ 29 juni 2014: leider Islamitische Staat (IS), Abu Bakr Al Baghdadi, riep Kalifaat uit in

de Iraakse stad Mosul
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4.4. Sjiieten versus soennieten

➢ Fitna = tweespalt tussen sjiieten en soennieten
➢ oorsprong conflict → opvolgingskwestie van profeet Mohammed

○ Sjiieten: Ali is enige rechtmatige opvolger van profeet → nauwste
verwantschap

○ Soennieten: opvolger moet tot stam van Qoreish behoren
➢ tragisch hoogtepunt in 680: sjiieten verslagen bij Kerbala en Hoessein (kleinzoon

profeet) stierf aan martelaarsdood
➢ sjiieten:

○ vormen minderheid
○ belangrijkste strekking: twaalversjiisme → erkende dynastie van twaalf

imams, maar de twaalfde verdween spoorloos → verwachting van terugkeer
als Mahdi (verlosser)

○ soort clerus en hiërarchie
➢ soennieten:

○ sjiieten zijn ketters
○ autoriteitsstructuren minder duidelijk

4.5. De kharidjieten

➢ derde groep: kharidjieten
➢ aanvankelijk behorend tot kamp Ali → scheiden in 657
➢ uiterst radicale monotheïsten
➢ strijdpunt: strijd tegen alle mogelijke ‘bemiddelingen’ tussen God en mens
➢ IS kan als neo-kharidjietisch worden beschouwd

⇒ grote verscheidenheid binnen islam, bijv. salafisme, soennisme, soefisme, …

4.5.1. Glorietijden van de islam

➢ Volgens salafisten → tijd van Mohammed en rechtgeleide kaliefen = dé referentie
➢ Rijk van de Abassiden (750-1258) → periode van consolidatie en voorspoed
➢ Ottomaanse Rijk (14de-20ste eeuw) → Islamitische suprematie, echte wereldmacht

en zekere religieuze tolerantie door systeem van de ‘millet’

4.5.2. Verval van het Ottomaanse Rijk

➢ neergang Ottomaanse Rijk door:
○ Westerse expansie
○ Russische expansie

➢ genadeslag tijdens WO I
○ vreselijke massamoorden op christenen in het Rijk
○ 1916 verdeling

■ Franse invloed: Syrië/Libanon
■ Britse invloed: Irak (opnieuw Jeruzalem veroverd)
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○ Britse minister Balfour: Balfour Declaration → beloofde toen dat Palestina
een thuisbasis kon vormen voor de joden

➢ Kemal Atatürk → nieuwe Turkije → afschaffing kalifaat → grote impact: tot op
vandaag verlangen naar herstel van het Kalifaat

4.5.3. ‘Islamisme’ als reactie op de vernedering van de moslims

➢ frustratie voedde het ontstaan van het ‘islamisme’ = een politieke ideologie die
gebaseerd is op de islam

➢ Mawdoedi:
○ sterk bewust van vernedering islam door westen
○ strijd enkel op islamitische gronden → geestelijke (!niet gewapende) strijd
○ westers concept van menselijke autonomie = onverteerbaar → geen ruimte

voor menselijke rede en creativiteit: ware roeping = onderwerpen te zijn aan
God

➢ Hassan El Banna:
○ islamisme is enige weg vooruit voor moslims
○ sticht Moslimbroederschap in 1936
○ pleitte voor:

■ versterking leger
■ enthousiasmeren jeugd voor Heilige Oorlog
■ strenge zedelijke wetten
■ religieuze politie (Hisba)

○ stelde dat de eengemaakte Arabische wereld een nieuw Kalifaat kon
vormgeven

➢ Sayyid Qutb:
○ radicaler → strijd ook met wapens (niet enkel politiek en geestelijk)
○ geëxecuteerd

➢ Moslimbroederschap ontwikkelde zich verder

4.5.4. 9/11 en zijn gevolgen

➢ Gevolgen:
○ in heel de Westerse wereld groeide wantrouwen tegenover moslims
○ geopolitiek en militair: bijv. inval in Afghanistan en Irak → succes uiterst

beperkt

4.5.5. De Arabische wereld in crisis

➢ 2011 Arabische Lente → afzetting van sommige dictators
○ Alleen in Tunesië veranderingen → nieuwe, meer liberale grondwet, vrije

verkiezingen, vorming coalitieregering
○ Andere landen → na periode van onrust opnieuw autoritair leiderschap
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5. Interreligieuze dialoog en peace building

5.1. Religies: bron van oorlog of van vrede?

overtuiging van velen dat religies aan de basis liggen van conflicten → zou de mensheid
beter af zijn zonder godsdienst?
➢ absurditeit van de stelling:

○ atheïsme of godsdienst in opmars?
○ grote bloedbaden 20ste eeuw door seculiere ideologieën (bijv. fascisme)

➢ religie in staat om het beste in de mens naar boven te halen, maar soms ook
(gemanipuleerd) om de slechtste passies naar boven te halen → “ambivalence of
religion”

➢ religie kan olie maar ook water op het vuur zijn

5.2. Samenleven van religies

grote wereldgodsdiensten zijn in antagonisme met elkaar vertrokken
(christendom vs jodendom, islam vs jodendom, islam vs chirstendom)
➢ daarom in Nieuwe Testament kritische zaken over joden

○ evangelie van Johannes - Paulus
○ hoewel Jezus en zijn leerlingen zelf joden waren, heeft dit aanleiding gegeven

tot een antijudaïserende tendens in christelijke theologie,
bijv. Luther: Over joden en hun leugens

➢ daarom in Koran en Hadith kritische zaken over jodendom en christendom
○ ! maar ook verzen die oproepen tot tolerantie

5.3. In de loop der eeuwen

periodes van tolerantie en intolerantie wisselden elkaar af:
➢ Jodendom/christendom/islam: verketterden elkaar, bekampten en bestreden elkaar,

negeerden elkaar MAAR leefden ook naast en met elkaar, dreven handel
➢ Islam en christendom: waarheidsaanspraken, missionair

5.4. Middeleeuwse voorloper van dialoog: Franciscus van Assisi
(1181-1226)

➢ dubbele bekering:
○ “bouw mijn kerk terug op” (San Damiano)
○ “omhelzing met melaatse bedelaar” (“en toen ik bij hen wegging, was wat me

bitter leek, voor mij veranderd in zoetheid”)
➢ hoffelijk gesprek met Sultan in Egypte tijdens 5de kruistocht (1219)

○ voorloper van interreligieuze dialoog
○ “Dieu est courtoise”

➢ symbool van christelijke armoede, vrede, dialoog en ecologie
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5.5. Vanaf de 19de eeuw

➢ Amerikaanse en Franse revoluties → einde Ancien Régime
○ Ancien Régime: band tussen kerk en staat cruciaal
○ moderne natiestaten: concept van burgerschap, liberale vrijheden

(o.a. religie), emancipatie van de joden en christenen
➢ 1830: ontstaan België → laboratorium katholicisme - liberalisme

○ ervaring: katholieke kerk kan gedijen in liberale democratie
➢ tijden van verhit nationalisme (de nieuwe godsdienst), vervolging meer op etnische

dan religieuze basis (van anti-judaïsme naar antisemitisme)
○ anti-judaïsme = geheel of gedeeltelijk afwijzen van de joodse religie en de

mensen die deze religie aanhangen
○ antisemitisme = discriminerende en racistische behandeling van joden o.b.v.

hun etniciteit of religie

5.6. Idee van ‘interreligieuze dialoog’

Congres van Chicago (1893)
➢ ‘world’s parliament of religion’
➢ eerste poging tot grootschalige multi-religieuze dialoog
➢ vertegenwoordigers van: christendom, hindoes, boeddhisten, moslim

5.7. Globalisering maakt dialoog tot noodzaak: allerlei initiatieven vanaf
jaren 1970

➢ Religions for Peace (RFP) → inzet voor bevorderen van de vrede
○ World Conference of Religions for Peace (WCRP)
○ 1ste ontmoeting in Tokyo 1970

➢ Rissho-Kossei-Kai (Niwano) en Boeddhistische hoek: Hiei berg (Japan)
➢ wereldraad der Kerken: richtlijnen voor interreligieuze dialoog (Thailand, 1977)

5.8. Boost na 9/11 - ook aan islamitische zijde

➢ Verenigde Naties: dialoog van beschavingen (na 2001)
○ met toenmalige Spaanse koning Juan Carlos en Erdogan

➢ Jordaanse koning Abdullah II
○ a common word (2007, 138 moslimintellectuelen schrijven brief aan

christelijke leiders)
○ World Interfaith Harmony Week (1ste week van februari)

➢ KAICIID in 2011 (Saudi-Arabisch centrum in Wenen)
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5.9. Katholieke kerk: naar Nostra Aetate

➢ eeuwenlang “Nulla salus extra ecclesiam” (buiten kerk, geen heil)
➢ evoluties in de 20ste eeuw

○ Oecumenische beweging: naar eenheid van christenen
○ beginnende dialoog met jodendom
○ Judeocide/Shoah tijdens WO II leidt tot bezinning
○ ervaring van missionarissen: “moslims bekeren zich niet”

⇒ zoeken naar andere manieren om getuigend aanwezig te zijn
⇒ leidt tot reflectie op Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965)

➢ in eerste instantie het Jodendom → maar ook met alle religies: Nostra Aetate (1965)
→ baanbrekende verklaring

○ over niet-christelijke godsdiensten: “de Katholieke Kerk wijst niets af van wat
er waars en heiligs is in deze godsdiensten”

○ over de joden
○ over de moslims

5.9.1. Van Nostra Aetate naar Assisi 1986

➢ ‘Wereldgebedsdag voor de Vrede’ op 27 oktober 1986
➢ Johannes Paulus II gaf hiermee aan Nostra Aetate concrete invulling en een nieuwe

dynamiek aan de interreligieuze dialoog

5.9.2. Voorbereiding voor Assisi 1986

➢ Marokko - Casablanca (augustus 1985)
➢ India (februari 1986)
➢ Synagoge in Rome (maart 1986)

5.9.3. Wat was origineel aan Assisi 1986?

➢ Paus neemt leiderschap op zich in interreligieuze dialoog
➢ ‘vrede’ in het centrum van de dialoog
➢ een spirituele weg: pelgrimstocht, vasten, gebed
➢ sterk oecumenisch moment van christelijke eenheid
➢ profetisch en visionair: antwoord vooraf op 9/11
➢ kritiek:

○ traditionalisten: vrees voor syncretisme/relativisme
○ progressieven: niet ver genoeg → samen bidden?
○ critici: waar zijn de resultaten?
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5.10. Paus Franciscus

5.10.1. Franciscus op Arabisch schiereiland

➢ 5 februari 2019: Paus Franciscus bezoekt als eerste paus het Arabisch schiereiland
→ kerngebied en ontstaan en verspreiding van de islam

➢ ondertekening van document over “Human Fraternity”
○ belangrijkste islamitisch-christelijke tekst ooit op dit niveau

5.10.2. Paus Franciscus naar Cyprus (december 2021)

1) Byzantijnse wereld - orthodoxie - oecumenische dimensie → toenadering tussen
Latijnse en Byzantijnse wereld

2) verdeeld eiland tussen Grieks-Cypriotische zuiden en Turks-Cypriotische noorden
(sinds invasie 1974) → onder meer kerken die werden omgevormd tot moskee

⇒ grens van beschavingen? → aspect van interreligieuze dialoog
3) aandacht voor vluchtelingen → rafelranden van Europa

→ Franciscus consistent in het verdedigen en helpen van vluchtelingen: “de mens
blijven zien”
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6. Inleiding op de Bijbel - het evangelie volgens Marcus

Bijbel = meest verspreide boek uit de geschiedenis

6.1. De Bijbel is geen boek, maar een bibliotheek

➢ naam Bijbel afkomstig van Grieks “Biblia” = meervoudsvorm voor boeken
➢ Bijbel bestaat uit 73 (of 66 voor de protestanten) verschillende boeken
➢ toch eenheid → de Bijbel vertelt het verhaal van hoe God op weg ging met de

mensen
➢ spreektaal: Bijbel gelijk gesteld met een reeks voorschriften waaraan niet te tornen

valt → FOUT

6.2. Oude en Nieuwe Testament

➢ Oude (Eerste) Testament
○ geschiedenis van het Joodse volk
○ joodse traditie: Tenach

■ Tora (‘Wet’)
■ Neviiem (‘Profeten’)
■ Ketoviem (‘Geschriften’)

➢ Nieuwe (Tweede) Testament → bevat de vier evangelies

6.3. Grieks of Hebreeuws?

➢ Oude Testament: Hebreeuws
○ sommige passages Armeens
○ vertaald in Grieks: Septuagint
○ vertaald in Latijn: Vulgaat → door Concilie van Trente (16de eeuw) als enige

gezaghebbende vertaling erkent
➢ Nieuwe Testament: Grieks

○ sommige passages Hebreeuw en Armeens

6.4. Verschillende literaire genres

➢ historiserend
➢ verhalend
➢ poëtisch
➢ wettekst en voorschriften
➢ gebeden
➢ profetie
➢ brieven
➢ spreuken (volkswijsheden/aforismen)
➢ liederen/hymnes
➢ apocalyptisch/hermetisch

22



6.5. Samenstelling (katholieke Bijbel)

➢ Oude Testament:
○ Tora of Pentateuch
○ historische boeken
○ wijsheidsliteratuur
○ de profeten (4 grote en 12 kleine)

➢ Nieuwe Testament:
○ 4 evangelies (3 synoptische + Johannes)
○ handelingen
○ brieven aan Paulus
○ apostolische brieven
○ apocalyps (Openbaring van Johannes

6.6. Canonieke boeken

canoniek boek = behorend tot de erkende Bijbelboeken
➢ Bijbelboeken complexe wordingsgeschiedenis → vertrekken van mondelinge

overlevering en zijn dan geleidelijk in schrift neergezet
➢ 4de eeuw: huidige canon vastgelegd → beslist welke boeken voor christenen als

authentiek geïnspireerd werden beschouwd, en welke niet
○ apocrief = niet opgenomen in canon, bijv. Evangelie van Thomas
○ deuterocanoniek = boeken (behoren tot OT) die protestanten en joden niet

als canoniek beschouwen maar katholieken en oosterse christenen wel,
bijv. Tobit

6.7. Mensenwoord of Gods woord?

➢ voor christenen en joden is de Bijbel “het Woord van God”
○ lezingen vaak afgesloten met: “Woord van de Heer” → woord wordt gezien

als “geïnspireerd” (niet gedicteerd ↔ Koran is gedicteerd door God)
○ is de manier van God om in de geschiedenis aanwezig te zijn
○ God is een God die spreekt
○ christenen: Jezus is het mensgeworden Woord

➢ kerk erkent dat Bijbelse geschriften ook mensenwerk zijn
○ vrij recent fenomeen
○ teksten kunnen dus historische kritiek krijgen, wetenschappelijk worden

bestudeerd en geanalyseerd
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6.8. Is de Bijbel een gewelddadig boek?

➢ gewelddadige passages:
○ Koran: 8%
○ Bijbel: 4% (meer in OT)

➢ rode draad Bijbelboeken:
○ Oude Testament: liefde van God voor zijn volk Israël
○ Nieuwe Testament: Jezus voor alle mensen

➢ letterlijke lezing = uit de boze
○ wat fundamentalisten en extremisten doen
○ letterlijke lezing neemt in kracht toe in onze tijd

➢ 3 interpretatiesleutels:
○ ook voor de intentionaliteit van de tekst (retoriek)
○ oog voor literaire/cultuurhistorische context (bijv. oog om oog, tand om tand)
○ kennis van de historische context

➢ hermeneutiek/interpretatie/kennis = belangrijk
➢ geweld is niet zozeer eigen aan religie maar wel aan de mens → van dit bewustzijn

is de Bijbel doordrongen

6.9. Kun je de Bijbel alleen lezen?

➢ je kunt proberen, maar niet alles geeft zich zo gemakkelijk prijs
➢ geeft zijn geheimen prijs als je in die geschiedenis gaat staan
➢ 6de eeuw, Gregorius de Grote: “scriptura crescit cum legente” → de Bijbel groeit met

wie haar leest
➢ protestantse hervormers legden sterk de nadruk op Bijbelkennis (Sola Scriptura) als

enige vorm om tot God te naderen
➢ katholieken: Tweede Vaticaans Concilie → nodigt alle gelovigen uit het Woord van

God te lezen en te bestuderen

6.10. Het evangelie volgens Marcus

(kijk slides)
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7. Naar een beschaving van het ‘samen-leven’?

7.1. Liberale seculiere democratie en samen-leven

➢ principes:
○ scheiding Kerk en Staat
○ vrijheid van godsdienst (+meningsuiting + vereniging)

➢ godsdienstvrijheid = democratisch grondrecht: het gaat over het ultieme, zingeving →
dam tegen totalitarisme van de staat

○ Belgische grondwet art. 19
○ Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens art. 9
○ Internationaal Verdrag over Burgerrechten art. 18

7.2. Scheiding tussen Kerk en Staat

➢ “Geef aan de Keizer wat de Keizer toekomt. Geef aan God wat God toekomt.”
(Evangelie volgens Matteüs)

○ in de loop van de geschiedenis toch sterk verbond tussen wereldlijke en
geestelijke macht → Byzantijns en Latijns model

➢ Westerse democratieën kennen verschillende modellen:
○ VS: ‘God bless America’
○ Frankrijk: totale scheiding kerk-staat
○ Malta: katholicisme staatsgodsdienst
○ UK: Engelse Koning(in) is hoofd van Church of England
○ Scandinavische staatskerken

7.2.1. Verschillende modellen

➢ Franse ‘laïcité’ = verbod op religieuze tekenen in publiek ruimte
○ debatten: boerkini, halal, …
○ focus meer op middel: neutraliteit van de staat/publieke ruimte

➢ ‘communautaristische model’ in UK = veel meer ruimte voor beleving van
godsdienst in publieke ruimte

○ bijv. migration-officer met hoofddoek, agent met sikh-tulband, …
○ focus meer op doel: gewetensvrijheid van de burger, wederzijds respect

stimuleren = pragmatischer

7.2.2. In België: origineel model, uniek in Europa

➢ scheiding kerk - staat betekent niet scheiding geloof - samenleving
○ bijv. christendemocratie, rol katholieke instellingen in onderwijs, …

➢ uniek: staat subsidieert erkende religies en levensbeschouwingen → bedienaars van
de eredienst als ambtenaren betaald
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7.2.3. Islam in Europa vormt nieuwe test

➢ Westerse liberale seculiere model ≠ uniform en niet zonder slag of stoot gekomen
(godsdienstoorlogen, joodse minderheden, schoolstrijd, cultuurpact, …)

➢ Islam brengt nieuwe discussies met zich mee:
○ boerkaverbod (veiligheidsprincipe)
○ hoofddoekverbod voor ambtenaren in Antwerpen (neutraliteit)
○ verbod op onverdoofd slachten (VL + W geen uitzondering toegestaan voor

ritueel slachten, afweging dierenrechten en godsdienstvrijheid)
○ besnijdenis jongens?

7.2.4. Wat is juiste afweging?

➢ intentionaliteit
➢ neutraliteit

○ neutraliteit ≠ beste manier om islam te integreren → respect opbrengen voor
eigen geloofsachtergrond → Bauman: voortdurende conversatie nodig
(dialoog)

➢ Europese geschiedenis: christendom + verlichting
○ Muezzin niet en kerkklokken wel: openbare ruimte?

➢ komt van nieuwkomers met islamitische achtergronden stelt bepaalde etnische
aspecten meer op scherp, bijv. rol vrouw, homoseksualiteit

○ John Rawls: overlapping consensus
○ Charles Taylor: reasonable accomodation

7.3. Over verplichte lectuur: Jozef De Kesel

➢ theoloog en priester, aartsbisschop Mechelen, kardinaal
➢ uitgangspunt: onze samenleving is niet meer christelijk of religieus, maar seculier en

multireligieus
○ hoe moet de kerk/christenen daarmee omgaan?
○ twee delen:

■ de situatie begrijpen - analytisch
■ hoe kerk zijn in seculiere tijd - theologische reflectie

7.3.1. De situatie begrijpen

➢ seculiere context = realiteit die de kerk van harte moet aanvaarden → seculiere
cultuur ≠ religieuze cultuur (er zijn verschillende religies en overtuigingen)

➢ lang is de kerk de ‘culturele religie’ van het Westen geweest → gevaar: een culturele
religie verdraagt geen andere religieuze tradities naast zich

➢ het einde van de christenheid betekent echter geenszins het einde van het
christendom

➢ lopen de kerken leeg? veel minder bezocht dan vroeger, maar neen: gaat uit van de
veronderstelling dat eigenlijk iedereen naar de kerk zou moeten gaan
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➢ seculiere cultuur loop ook een gevaar: dat ze radicaliseert in dogmatisch secularisme
en geen godsdienst meer verdraagt, tenzij in de absolutie privésfeer → werpt zichzelf
op als een “civil religion”

➢ ander gevaar: dat islam de enige religieuze optie zou worden

7.3.2. Waarom Kerk?

➢ kerk is meer dan “organisatievorm van het christendom” → ze is door God gewild
➢ God heeft mensheid lief en is op zoek naar de mens → de hele schepping, niet enkel

“uitverkorenen”
➢ beantwoordt de mens Zijn liefde?

○ God en zijn volk Israël
○ God schenkt zijn Zoon Jezus, daarna zet de kerk diens werk verder

➢ missionering is nodig als de kerk zichzelf wil zijn → betekent niet christianisatie van
de hele samenleving

○ wél: zich niet terugtrekken en op eigen, authentieke manier aanwezig zijn in
samenleving

7.3.3. Relatie met andere godsdiensten

➢ Jodendom: kerk gelooft (nu) dat God zijn verbond met Israël nooit verbroken heeft →
daarom geen enkele specifieke missionaire actie tegenover joden

➢ andere en moslims: geen proselitisme (agressieve missionaire strategie, “zieltjes
winnen”, veroveringsdrang)

○ wel getuigen van Christus in oprechte openheid, liefde en dialoog
➢ kerk leeft in de wisseling der tijden: soms machtig, soms zwak
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