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Ferguson | Prominente christelijke
leiders in de Verenigde Staten heb-
ben hun achterban tot kalmte en
vrede opgeroepen na het oplaaien
van het geweld na de vrijspraak
van de politie-agent die de zwarte

Michael Brown doodde.
Het enige wapen tegen spannin-

gen en angst is de vrede die alleen
Christus kan geven, zei dominee Sa-
muel Rodriguez, de voorzitter van de
National Hispanic Christian Leader-
ship Conference/Conela. „Het profe-
tische en op verzoening gerichte be-
grip shaloom is het antwoord op een
gemeenschap die verdeeld is door ras
en vrees.”

Derwin L. Gray, voorganger van de
multi-etnische Transformation
Church in South Carolina, schrijft op
zijn blog dat zowel in als buiten de
kerken zwarte en blanke mensen de
tragedie in Ferguson vanuit totaal
verschillend perspectieven beschou-
wen.

„Als voorganger van een multi-et-
nische kerk geloof ik dat de kerk van
Jezus de diepe wonden in ons land

kan helen door te getuigen dat het
kruis en het bloed van Jezus alleen
verzoening en gerechtigheid kan
brengen.”

Een kerk in Ferguson die bezocht
werd door de vader van Michael
Brown, werd afgelopen maandag tij-
dens de rellen in brand gestoken. De
voorganger verdenkt blanke extre-
misten ervan. Ds. Carlton Lee, die
zich regelmatig heeft ingezet voor de

familie van Michael Brown, zegt 71
doodsbedreigingen tegen hem en
personen in zijn kerk te hebben ont-
vangen. Ds. Lee heeft een dag voor de
opnieuw uitgebroken rellen de ou-
ders vanMichael Brownenhun ande-
re kinderen gedoopt. „Zondag heb-
ben we gedoopt, maandag stond de
kerk in brand. Toch bouwen we de
kerkweer op”, klinkt het vol vertrou-
wen. „We stoppen niet.”

Kerkleiders VS roepen op tot vrede en kalmte

: Ferguson mag geen kruidvat
van de samenleving worden

A l zo’n vijftien jaar werkt dr.
Bram van de Beek aan een
reeks dogmatische boeken,

die nogal opvallend zijn door de
dikte. De meeste delen tellen meer
dan vijfhonderd bladzijden. De
reeks mikt op alle kernpunten van
het christelijk geloof. Het begon
met Jezus Kurios (1998), het vijfde en
voorlaatste deel in de reeks is nu
verschenen en heet Een plek licht rond
het kruis. Hierin staat de scheppings-
leer centraal. Tal van thema’s ko-
men grondig en uitvoerig ter spra-
ke, zoals de mens als ‘beeld van
God’, de ontwrichting door de zon-
de, de vrije wil, het kwaad en de
zorg van God voor de wereld (voor-
zienigheid) - en meer. Op allerlei
natuurwetenschappelijke vragen
over bijvoorbeeld schepping en
evolutie gaat Van de Beek slechts
zijdelings in, want hij deed dit al
uitvoerig in zijn boeken Schepping -
De wereld als voorspel voor de eeuwig-
heid (1996) en Toeval of schepping?
(2005).

Eigenzinnig
Of je nu waardering hebt voor Van
de Beeks theologie of juist niet, het
valt nauwelijks te ontkennen dat
deze theoloog uniek is in zijn soort.
Er komt nogal wat kijken bij het
opzetten van een omvattend syste-
matisch inzicht in de christelijke
theologie, uitgewerkt in zes om-
vangrijke boeken. Alle eeuwen van
het christendom doen erin mee,
hoge stapels wetenschappelijke
studies moeten gehonoreerd wor-
den. En dan nog de eigen invals-
hoek: kun je die zo uitwerken dat er
echt een nieuwe zicht ontstaat, wat
een eigen kleur geeft aan de waaier
aan thema’s in de dogmatiek? Van
de Beek slaagt daarin, en daarin
bewijst hij in elk geval tot de buiten-
categorie te behoren. Maar het
levert hem niet altijd brede bijval
op van collega-theologen. Voor
liberale of ‘vrijzinnige’ theologen is
Van de Beek een ouderwetse, ‘zwa-
re’ theoloog, bijna nog een graadje
sikkeneuriger dan Johannes Calvijn.
Voor theologen die positief gestemd
een woordje willen meespreken in
de cultuur van vandaag, is Van de

Beek een dwarsligger met zijn na-
druk op oordeel, zonde en kruisdra-
gen.

Wie opteert voor een missionaire
insteek, of voor een kerk die mikt
op betrokkenheid bij mens en sa-
menleving, stuit op Van de Beeks
kritiek op elke vorm van activisme.
De kerk wordt al te snel een ‘trai-
ningsplaats en een uitzendbureau
voor de dienst aan de wereld’,
schrijft hij in zijn nieuwe boek.
Traditioneel-gereformeerde theolo-
gen zouden affiniteit met Van de
Beek kunnen hebben, maar ook in
hun paradigma gaat er veel schui-
ven als zij Van de Beek ongehinderd
zijn gang laten gaan. Met zijn eigen-
zinnige profiel vaart Van de Beek
toch ook een wat eenzame koers in
theologisch Nederland.

Een plek licht
De titel van het nieuwe boek is
ontleend aan de Friese theoloog
Oepke Noordmans (1871-1956), die
ooit zei dat de schepping ‘een plek
licht rond het kruis’ is. Daarmee
bedoelde Noordmans dat je niet
zonder meer over de schepping
kunt spreken, want wat weten we
daarvan? Wat we om ons heen zien,
is een gevallen schepping. Alleen
kruis en opstanding geven ons het
ware inzicht in de aard van schep-
ping, in de geschiedenis en in het
fenomeen mens. Wie buiten Chris-
tus probeert te denken, raakt ver-
dwaald in menselijke vermoedens
en ideologische voorkeuren. Al-
thans, dat is de insteek van Van de

Beek, die daarmee in lijn staat van
veel grote denkers uit de christelij-
ke traditie. Theologen die de mense-
lijke geschiedenis op de voorgrond
plaatsen, als soort project dat tot
ontplooiing moet komen, geeft Van
de Beek voortdurend tegengas. Zijn
punt is: wie ongeschonden langs het
kruis wil glippen, ontwijkt de ware
aard van de mens en zijn wereld.
Dat de wereld vol lijden en kwaad
is, zouden we moeten aanvaarden
zoals Christus dat alles aanvaard
heeft: Hij draagt de kapotte wereld
door de dood heen naar het leven
van de herschepping.

Ideale oertoestand
In zijn afwijzing van optimisme
over mens en wereld gaat Van de
Beek heel ver. Misschien zit hier wel
het meest vervreemdende element
in zijn theologie. Hij wil niet weten
van een goed begin, ooit. Een ideale
oertoestand wijst hij radicaal af. Het
lijkt erop dat in zijn visie de gebro-
ken schepping en schuldige mens
het resultaat waren dat de Schepper
beoogde. In hun deplorabele staat
passen ze bij Christus, die zich
vereenzelvigde met zonde en dood.
Van de Beek stelt dat de mens zelf
verantwoordelijk was voor het
kwaad, maar hij houdt het onheil
tegelijk heel dicht bij Gods schep-
pende handelen. Dat betekent ook
dat de volstrekte vernieuwing ofwel
de herschepping in Christus een
reeds geldende ‘eschatologische
werkelijkheid’ is, aldus Van de Beek.

Dat hier op z’n minst paradoxale
tonen klinken, zal in de komende
tijd ongetwijfeld een punt van dis-
cussie zijn bij de reacties van colle-
ga-theologen.

Dat de ideeën die hij in zijn
nieuwe boek ontwikkelt tot somber-
heid zouden leiden, ontkent Van de
Beek. Het is eerder een troost om
voluit oog te hebben voor het lijden,
voor donkere kanten van mens en
schepping. Je komt pas tot vreugde
en ontspanning, als je beseft met
Christus gestorven te zijn, en opge-
staan in Hem. Daarop volgt geen
bravoure, want er blijft veel wan-
hoop en moedeloosheid. Dat te
erkennen, is alleen maar realistisch.

Dankzij ‘de voorzienigheid’ van God
is er volop troost, concludeert Van
de Beek: ‘Gods voorzienigheid is
niet een inkomensgarantie voort
wie als een herenboer rondwandelt
door het rijk der natuur. Veeleer is
deze een troost voor wanhopige en
moedeloze mensen. Voorzienigheid
is troost voor de moedeloze ballin-
gen in Babel, zoals ze worden toege-
sproken door Deutero-Jesaja:
‘Troost, troost mijn volk, zegt jullie
God.’’

A. van de Beek, Een lichtkring
om het kruis. Scheppingsleer in
christologisch perspectief, Uitg.
Meinema, 572 blz. 37,50 euro

De mens kan niet ongeschonden langs
het kruis van Christus glippen
Geen enkele Nederlandse theoloog lijkt in

staat om te doen wat Bram van de Beek

met ijzeren consequentie doet: vanuit een

eigen invalshoek de hele christelijke

dogmatiek herschrijven. Deze week

verscheen Een plek licht rond het kruis.
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Recensie

Dr. Bram van de Beek (1946) was
hoogleraar Theologie te Leiden
en Amsterdam. In 1998 ging zijn
dogmatische reeks van start,
‘Spreken over God’. Meteen met
het eerste deel, Jezus Kurios, zette
hij in met een focus op Jezus
Christus. Hoe dat een vervolgt
krijgt in zijn theologie, wordt
duidelijk uit de boektitels. In
2002 verscheen De kring om de
Messias (2002), over Israël. Het
deel over de toekomstverwach-
ting heet God doet recht (2008),
waarbij de ondertitel luidt:

‘eschatologie als christologie’.
Daarop volgde een boek over de
kerk en de Geest: Lichaam en Geest
van Christus (2012). Nu is het de
beurt aan de ‘scheppingsleer’,
waarbij de schepping een ‘licht-
kring om het kruis is’. Het ver-
moedelijk laatste deel van de
reeks zal gaan over God de Va-
der. Met de specifieke visie die
hij sinds 1998 uitwerkt, neemt
Van de Beek voor een deel af-
stand van zijn vroegere werk,
met name van De adem van God
(1987).
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