
W ie zijn boek 
tooit met de 
titel Christe-
lijke dogma-
tiek kan op 

argwaan rekenen. Want ‘dogma-
tisch’ betekent voor de meeste 
mensen zoiets als een ‘absolute 
waarheid’, gecombineerd met 
dwang en intolerantie. Dr. Kees 
Van der Kooi – hoogleraar dog-
matiek aan de Vrije Universiteit 
- is er snel klaar mee: ,,Dogma-
tiek verwart men altijd weer 
met dogmatisme: een verstarde, 
stijfhoofdige manier van dingen 
zeker weten. Die vind je vooral 
bij verstokte atheïsten, maar bij 
hen wordt dat vaak toegestaan. 
Theologie die zich met dogma-
tiek bezighoudt, is juist niet star, 
maar voert open en eerlijk een 
gesprek over de fundamenten 
van ons geloof.”

Hij heeft vier jaar aan het boek 
gewerkt, samen met dr. Gijsbert 
van den Brink, hoofddocent dog-
matiek aan dezelfde universiteit. 
De boektitel kozen ze bewust, 
zegt Van den Brink: ,,Zo’n titel 

mag best uitdagend klinken. 
We hopen dat het meteen iets 
losmaakt bij lezers. Wat is dat 
eigenlijk, dogmatiek? Hopelijk 
laten mensen zich verleiden om 
te ontdekken dat er in de chris-
telijke dogmatiek een rijk en 
bevrijdend verhaal ter sprake 
komt, waarin levensvragen en 
existentiële ervaringen voluit 
serieus worden genomen. Die 
vragen en ervaringen worden in 
een dogmatiek niet platgewalst, 
maar verhelderd en bediscussi-
eerd.”

Basiskennis
Wie deze nieuwe dogmatische 
‘pil’ ter hand neemt, beseft on-
middellijk met een heuse Fund-
grube van doen te hebben: een 
bron waaruit je eindeloos veel 
kennis en inzicht kunt putten. 
Wie belangstelling heeft voor 
kerk, geloof en theologie en het 
nuttig vindt om zijn kennis te 
verdiepen, kan zijn hart opha-
len in de Christelijke dogmatiek. In 
zestien hoofdstukken komt de 
hele christelijke geloofsleer in 

beeld, toegankelijk geschreven 
en duidelijk gestructureerd. Ook 
wie slechts een specifi ek onder-
werp wil bekijken, zal zijn weg 
in het boek snel kunnen vinden. 
Die geordende, bijna didactische 
aanpak spiegelt de bedoeling van 

de auteurs, want het boek is in 
de eerste plaats bedoeld voor stu-
denten.

Van den Brink: ,,Dit boek 
bevat de basiskennis over het 
christelijk geloof waarover elke 
bachelorstudent theologie moet 
beschikken. Het niveau is dus 
universitair, maar wel zo dat elke 

geïnteresseerde leek er ook mee 
aan de slag kan.”

Big Bang
Opvallend is de ‘warme’ sfeer van 
het boek. Het is geen pakhuis vol 
objectieve informatie en feitelijk-
heden – hoewel die ook aanwezig 
zijn – maar het raakt op allerlei 
manieren aan de praktijk van 
geloven. De thema’s raken aan 
de persoonlijke geloofservaring, 
en die wordt door de auteurs 
ook benoemd. Zij schrijven in 
het voorwoord dat zij, werkend 
aan dit boek, soms ‘overvallen 
werden door het gevoel God be-
ter te leren kennen’. Dit lijkt een 
karakteristieke zin uit het boek 
te zijn, omdat er een duidelijke 
koppeling ligt tussen de gelovige 
ervaring en het dogmatische na-
denken over God, geloof, Bijbel 
en traditie.

Van der Kooi beaamt dat dit een 
cruciaal zinnetje is uit het boek: 
,,In het leven doe je ervaringen 
op van verbijstering, je wordt 
geconfronteerd met vragen en 
twijfels – ook bij jezelf. Als je 

bezig bent met de inzichten die 
het christendom in de loop der 
eeuwen opgedaan heeft, voegen 
zich daar andere ervaringen bij. 
Bijvoorbeeld de bevrijdende er-
varing dat we in het goede dat we 
meemaken, niet tegen iets toe-
valligs aanlopen. In een gesprek 
met vrienden, het bekijken van 
een fi lm, een wandeling door de 
natuur ontmoeten we ook iets 
van de goedheid van God. We 
doen de ontdekking dat we iets 
ontvangen dat je aan moet dui-
den met het woordje ‘zegen’.”

,,Dit was de ervaring van de eer-
ste christenen! Johannes zegt in 
zijn evangelie dat Jezus ‘vol van 
genade en waarheid’ is. Het hele 
Nieuwe Testament is een verslag 
van een heuse Big Bang aan god-
delijke liefde en mededogen. De 
verbazing en verbijstering daar-
over kom je overal tegen: dat er 
een opzienbarende nieuwe koers 
is uitgezet, waarin God zich laat 
kennen. Dat is bevrijdend, de 
vreugde spat eraf. Ik heb al zo 
vaak, ook als student al, beseft 
dat mijn geloof versterkt werd, 
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Dogmatiek is een besmet woord, maar Gijsbert van den Brink 
en Kees van der Kooi noemen hun nieuwe, omvangrijke boek 
bewust Christelijke dogmatiek. Het gaat over ‘vondsten’, zeggen 
ze: ,,Over wat de eerste getuigen ervaren hebben, wat het leven 
van mensen heeft veranderd en wat wij op onze beurt willen 
vasthouden.” Door Tjerk de Reus.

Dogmatiek
Christenen zijn 
geen allesweters

Dogmatiek staat niet los van 
de tijd, schrijven Van der 
Kooi en Van den Brink in hun 
voorwoord. Sterker nog, het 
is de taak van de dogmatiek 
om te reageren op nieuwe 
ontwikkelingen in kerk 
en cultuur. Welke nieuwe 
zaken hadden nu urgentie 
en moesten in het boek een 
plek krijgen? ,,Bijvoorbeeld 
de nieuwe kijk op geloof en 
redelijkheid,” zegt Van den 
Brink. ,,We hebben redelijk-

heid nadrukkelijk een plek in 
het boek gegeven. Tim Keller 
is een duidelijk voorbeeld 
van iemand die op een inte-
gere manier redelijk denken 
in verband brengt met gelo-
ven. Ook de fi losoof Emanuel 
Rutten hebben op de valreep 
nog kunnen vermelden, hij 
promoveerde in september op 
een wetenschappelijk betoog 
ten gunste van het godsbe-
wijs. Dat is heel opmerkelijk, 
zeker in Nederland, maar hij 

levert een zinvolle bijdrage 
aan een veel bredere discussie 
die in de Engelstalige wereld 
wordt gevoerd over geloof en 
rede. Bovendien gaat deze ra-
tionele insteek terug op oude 
tradities in het christendom, 
en mag je daarom gerust legi-
tiem noemen.”
Van der Kooi, die een tijdlang 
ook hoogleraar Charismati-
sche Vernieuwing was,  wijst 
op de wereldwijde Pinkster-
kerken en de bijbehorende  

theologie, als een nieuw 
terrein voor de hedendaagse 
dogmatiek. ,,In ons boek is de 
notie van het Koninkrijk van 
God van centrale betekenis, 
evenals het verbond tussen 
God en mens. Dat speelt in 
de breedte van de Bijbel een 
grote rol. In die noties van 
Koninkrijk en Verbond zit 
iets van ‘beslaglegging’ op 
jouw leven. God opent een 
nieuw perspectief in men-
senlevens en vraagt om een 

antwoord. Hij nodigt jou uit 
tot levensverandering. Dan 
heb je het meteen ook over 
de heilige Geest die woont in 
ons bestaan. Dat is hét grote 
thema van de pinkstertheo-
logie. Hoe komt dat radicaal 
‘nieuwe’ van het Koninkrijk 
van Jezus ons leven binnen? 
Wat brengt de vernieuwing 
van de Geest teweeg? Die 
vragen serieus nemen maakt 
dogmatische bezinning actu-
eel en relevant.”

Thema’s van deze tijd: redelijkheid en de Geest
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Levensvragen 
worden in een 
dogmatiek niet 
platgewalst, maar 
verhelderd



i  Dogmatische handboeken verschijnen onophoudelijk. 
Willem J. Ouweneel publiceert momenteel een lange reeks 
boeken over de geloofsleer, terwijl Op Goed Gerucht enige 
tijd geleden kwam met de Doornse Catechismus. Henk Berkhof 
publiceerde in 1973 zijn invloedrijke Christelijk geloof.
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In een gesprek met vrienden, het bekijken van een fi lm, een wandeling door de natuur ontmoeten we ook iets van de goedheid van God. Foto: ANP
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juist door te lezen over het geloof 
van andere christenen, soms van 
eeuwen geleden, die deze ontdek-
king ook deden.”

Van den Brink: ,,Op de uni-
versiteit spreek ik studenten die 
kampen met twijfels en geloofs-

vragen. Vaak raad ik hen dan aan 
om te rade te gaan bij de grote 
klassieke denkers uit het chris-
tendom, zoals Augustinus, Pascal 
en Kierkegaard. Zij kenden ook 
de aanvechting, maar vonden een 
uitweg, ervoeren die bevrijding. 
Nadenken over het geloof - wat 
dogmatiek feitelijk is – brengt 
je vreugde. Dat is de grondtoon 
van ons boek, die door de weten-
schappelijke aanpak niet onder-
gesneeuwd hoeft te raken.” 

Afgrenzing
Wie toch meent dat het bij dog-
matiek gaat over een lange reeks 
‘waarheden’ die je in de kerk voet-
stoots zou moeten beamen, komt 
voor een verrassing te staan. Feite-
lijk kent het christendom niet zo 
heel veel dogma’s die door de héle 
wereldkerk wordt onderschreven. 
Van den Brink: ,,Het is interessant 
om te weten dat het protestantis-
me eigenlijk geen eigen dogma’s 
kent, maar zich baseert zich op de 
leeruitspraken van de concilies uit 
de Vroege Kerk. Dat is een beperkt 
aantal.”

Van der Kooi: ,,Je kunt ook stel-
len dat het dogma een uitwerking 
is van één fundamentele ontdek-
king: ‘Jezus is Heer’. Dat is heel 
kernachtig de ervaring en de vast-
stelling van de eerste generatie 
christenen geweest. Je vindt deze 
overtuiging terug in een paar ba-
sisteksten uit het Nieuwe Testa-
ment, zoals ‘Het Woord is vlees-
geworden’. Zo’n uitspraak roept 
natuurlijk tal van vragen op en 
dat leidt tot nadere doordenking, 
wat onder meer gebeurde tijdens 
de concilies uit de Vroege Kerk. 
Maar ook vandaag gaat het proces 
van bezinning nog door.”

Oftewel: ,,Christelijke dogma-
tiek is geen abstract denkpro-
ject, maar een manier om je re-
kenschap te geven van hoe dit 
nieuws over Jezus ons raakt, hoe 
het ons leven binnenkomt, hoe 
het ons een ervaring geeft van 
het heil van God. Leeruitspraken 
van de oecumenische concilies 
zijn geen decreten van eeuwige 
waarheden, maar hebben vaak 
het karakter van een afgrenzing: 
op déze manieren willen we over 
Jezus spreken, en op andere ma-
nieren juist niet. En daarvoor 
worden redenen aangedragen 
– de eigen kritische ratio is dus 
geenszins buiten beeld!”

Patronen
Van den Brink: ,,Een dogmaticus 
pretendeert niet alles te weten. 
Christenen zijn sowieso geen al-
lesweters. Wel is het een belang-
rijk uitgangspunt dat geloven 
vraagt om bezinning en doorden-
king. Wie is God? Hoe treedt Hij 
mensen tegemoet in Bijbelverha-
len? De kerk heeft de leer van de 
drie-eenheid geformuleerd. Die 
kun je niet wegzetten als slechts 
een theorie. Als je je rekenschap 
geeft van Oude en Nieuwe Testa-
ment, ontdek je patronen in hoe 

God zich laat kennen, hoe Hij 
mensen tegemoet treedt.”

,,Die patronen zeggen iets over 
wie God is. Het is belangrijk om 
die patronen recht te doen, want 
als je bepaalde lijnen veronacht-
zaamt, loop je tegen problemen 
aan. Bijvoorbeeld wanneer je 
Christus helemaal centraal stelt, 
maar de Geest buiten beschou-
wing laat. Dat misken je een be-
langrijk Bijbels thema: dat van 
de aanwezigheid van de Geest in 
ons leven. Een heldere kijk op de 
drie-eenheid van God helpt je om 
in het spoor van de Bijbel te blij-
ven.”    

Kentering
Je inspannen om na te denken 
over het geloof blijkt voor veel 
mensen niet zo’n aantrekkelijke 
bezigheid te zijn. Geloven is ‘iets 
persoonlijks’ en dat linken men-
sen liever met de praktijk van 
alledag (goed met medemensen 
omgaan, oog hebben voor de 
zwakkeren), dan met ‘denken’. 
Gelovigen zijn vooral geïnteres-
seerd in het eigen ‘kleine verhaal’, 
terwijl dogmatische theologen 
spreken over het ‘grote verhaal’ 
van het christendom, met brede 
gebaren. Theologen die het vak 
dogmatiek beoefenen, kunnen 
natuurlijk niet blij zijn met die 
bestaande desinteresse. Misschien 
hopen Van den Brink en Van der 
Kooi op een kentering, waarmee 
ze met hun boek op inspelen?

Van den Brink: ,,Onder jonge-
ren zie ik wel belangstelling voor 
de bredere verbanden van kerk en 
geloof, voor ‘stevige’ antwoorden. 
Waar staat de kerk nu eigenlijk 
voor? Daarop zul je op een goed 
moment een antwoord willen - 
en dan moet het ook beschikbaar 
zijn. Belangrijk vinden we in elk 
geval dat we nu in het midden 
van de kerk een boek neerleggen 

waarin we de hoofdzaken van het 
christelijk geloof op academisch 
niveau op een rijtje hebben gezet. 
Als een soort referentiepunt, want 
in de kerk gaat het wel ergens 
over. In elk geval over meer dan 
alleen religieuze ervaringen in de 

privésfeer. Als het alleen nog gaat 
over mijn subjectieve ervaring 
verdampt de gemeenschap. Dan 
wordt alles privé en zijn we ner-
gens op aanspreekbaar.”

Niemandsland
De ontdekking dat je eigen ge-
loofsleven een mooie inbedding 
krijgt of een stevig fundament 
dankzij de brede contouren van 
het christelijk geloof, kan ook 
behulpzaam zijn als je het idee 
hebt de weg zo’n beetje kwijt te 
zijn. Van der Kooi: ,,Ik hoop dat 
ons boek ook een bron zal zijn 
voor de generatie van mensen 
boven de vijftig en zestig. Velen 
van hen groeiden op in de kerk, 
hebben het in hun jonge jaren als 
zinvol en goed ervaren, maar la-
ter kwam de klad erin. Dat heeft 
in veel gevallen te maken met de 
‘bevrijding’ – tussen aanhalings-
tekens – die moderne theologen 
hen voorgehouden hebben: de be-
vrijding dat je van alles niet meer 
hoefde te geloven, dat de waar-
heid slechts relatief is, dat alles 
zo’n beetje onzeker is, omdat het 

rationeel niet houdbaar zou zijn.”
,,Zij zijn in veel gevallen beland 

in de sfeer van het agnosticisme 
- het niet-weten - en lopen er in 
de kerk een beetje verloren bij. 
Ze zitten in een niemandsland. Ik 
zou hen ons boek in handen wil-
len geven als een heroverweging. 
We doen een bescheiden, maar 
intellectueel uiterst eerlijke po-
ging om te omschrijven waar het 
christelijk geloof vandaag voor 
kan staan. Daarin zit ook de hoop 
die het geloof ons biedt – terwijl 
tal van theologische modernitei-
ten ons juist de hoop ontnemen. 
Je opnieuw te binnen brengen 
wat het christelijk geloof ‘ont-
dekt’ heeft in de loopt der tijd, op 
grond van oecumenische Bijbelse 
bezinning, kan wel eens grote be-
vrijding betekenen voor mensen 
die vastgelopen zijn.”

Van den Brink: ,,Met dit boek 
reiken we een soort van raam-
werk of ‘gebinte’ aan, waarmee je 
de diepe levensvragen, die ieder 
mens heeft, kunt aangaan. Niet 
dat alles beantwoord zal worden, 
maar de kernvragen krijgen in 
het geloof een antwoord waar-
mee je kunt leven.” 

i  Christelijke 
dogmatiek. G. van 
den Brink en C. 
van der Kooi. 
Uitgeverij Boeken-
centrum. 55 euro 
(na 1 december 65 
euro). Ook te koop 
via www.fd-extra.
nl en via de adver-
tentie in deze krant

i  Volgende week donderdag neemt 
mr. Piet Hein Donner het eerste exem-
plaar van de ‘Christelijke dogmatiek’ 
in ontvangst tijdens een feestelijke 
bijeenkomst aan de Vrije Universiteit. 
Aanvang: 14.00 uur

Veel vijftigers en 
zestigers lopen er in 
de kerk een beetje 
verloren bij

Als het alleen 
gaat over mijn 
eigen ervaring, 
dan verdampt de 
gemeenschap


