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Niet die doodlopende weg op!

Peer verhoeven

De samenvoeging van parochies in het Bossche bisdom is gaande. Schaal één
op één: per priester een parochie. Velen hebben gegronde twijfels bij deze
ingrijpende manoeuvre. Onder hen schrijver dezes.

Bij alles wat er gaande is in de katho-
lieke kerk blijft 'de leer' onbesproken;
alsof daar geen problemen mee zijn. De
bisschoppen zijn dermate gebonden aan
het Romeinse leergezag dat zij een eigen
eventueel afwijkende mening voor zich
houden. Theologen moeten op hun tellen
passen en ventileren hun mening niet in
het openbaar. Velegelovigen interesse-
ren zich niet meer zo geweldig voor wat
de Kerk al of niet te geloven voorhoudt.
Anderen gaan geen discussie meer aan;
het is vechten tegen de bierkaaien. Intus-
sen gaapt er een diepe kloof tussen de
leer van de kerk en de beleving van de
mensen.

Offertheologie
Het kerkelijk leergezag houdt vast aan de
offer- en verzoeningstheologie. In deze
zienswijze heeft Jezus naar goddelijk
plan zijn leven gegeven voor de verlos-
sing van de wereld. Conform deze visie
wordt het offerkarakter van de eucharistie
herhaaldelijk benadrukt. Dit tegen denken
en geloven van de mensen in, die het
idee van offer en verzoening goeddeels
ontgroeid zijn en de eucharistie als een
gemeenschapsmaaltijd zien: in Christus
de eenheid en verbondenheid met God
en elkaar vieren. 'Ik ontmoet steeds weer
juist vrouwen die met de spiritualiteit van
de verlossing niets meer kunnen beginnen
... Zulke vrouwen vinden in de schep-
pingsspiritualiteit een nieuwe toegang

tot het christendom: Aldus Anselm Grün
osb in Een jaar met Anselm Griin (bij 11
oktober). Hij is bepaald niet de eerste die
het failliet van de verlossings- en offer-
theologie con~stateert.

Uit nood geboren
Het idee van Jezus' offerdood is uit de
geestelijke nood van de eerste christenen
geboren. Zij stamden uit het jodendom en
waren vertrouwd met de joodse gebruiken
en rituelen. Doordat de verhouding van
de christenen met de joden verslechterde
en uitliep op een scheiding, raakten de jo-
denchristenen priesters, tempel en offerri-
tueel kwijt. Hierop heeft onder anderen de
auteur van de Hebreeënbrief gereageerd
door Jezus voor te stellen als offeraar en
God welgevallig offer. De offer- en verzoe-
ningsgedachte is dus uit geestelijke nood
geboren en oudchristelijk, maar Jezus van
Nazaret heeft zo niet gedacht. Vergelijk
de latere christelijke interpretatie van
Lucas 22,27 in de evangelies van Matteüs
(20,27-28) en Marcus (10,44-45)

Genademiddelen
De kerk houdt zich aan de oude sa-
cramentenleer. Deze rituelen worden
omschreven als 'genademiddelen van
de kerk' die worden toegediend en ont-
vangen - typerend taalgebruik! - en een
bepaald effect hebben zoals vergeving van
zonden, genade schenken. 'Sacramenten
doen iets met je, je wordt er anders, beter
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door. Je treedt met heel je mens-zijn bin-
nen in het goddelijke leven ..: zegt de
brochure Welkom thuis! Katholieken, wat
ze geloven met een bisschoppelijk voor-
woord (Kerstmis 2006). Hoe werkzaam en
noodzakelijk sacramenten zijn volgens de
kerk bleek eertijds ongemeen scherp uit
de kinderdoop, die de erfzonde afwaste
en voor het kind de hemelpoort opende.
Later is de doop gezien als entree in de
katholieke kerk.

Oude tweedeling
Maar ook hierop zitten vele mensen niet
meer te wachten. Debrochure Welkom
thuis! omschrijfthet effectvan de doop
dan ook weer anders: '... als je gedoopt
wordt, ga je ... door de wateren van de
dood naar het land van het leven. Op
die manier word je dus opgenomen in
het mysterie van het goddelijke leven..:
(p.20) Nog steeds wordt de zin van dit sa-
crament geformuleerd vanuit de dualiteit,
de scheiding tussen profaan en sacraal,
menselijk en goddelijk. Door velen wordt
niet meer om de doop gevraagd en zij die
er bewust voor kiezen doen dit uit een
besef van dankbaarheid, respect voor het
Mysterie van het leven, verwondering om
een mensje, de hoop op de toekomst voor
hun kleine en vaak vanuit de overtuiging
dat Jezus alleszins navolging verdient en
die ze de dopeling dan ook graag voor-
houden en aanbevelen.

Sacrament en alledag
De katholieke parochies zijn sacramentele
groepen geworden. De Nederlandse bis-
schoppen hebben gekozen voor de sacra-
mentele kerk in de oude zin, waarin het
sacrament het profane, zelfs zondige leven
heiligt en daarom noodzakelijk is. Intus-
sen gaat de religiositeit nu in de richting
van geloven in één heilige en te heiligen
werkelijkheid. De scheidingen tussen na-
tuur en bovennatuur, sacraal en profaan,
gewijd en niet-gewijd zijn aan het ver-
dampen. Willigis Jäger osb schrijft in zijn
Over de liefde (Aso ka 2010):'Allesis hei-
lig. Heilig kun je niet worden en je kunt
ook niets heilig maken. Alles is van begin
af aan heilig ... We beseffen dat een on-
derverdeling in heilig en niet-heilig uitein-
delijk onzinnig is: (p.13) En zegt hij: 'Wij
hebben de wereld verdeeld in 'sacraal' en
'profaan', in eredienst en dagelijks leven,
in gebed en politiek, in zonde en heilig-
heid. Het goddelijke voltrekt zich echter
in al wat is. Religie is de omgang met God
in ons dagelijks leven ..: (p.75)

Viering van het leven
De spiritualiteit van de hedendaagse wes-
terse religieus beweegt zich in de richting
van deze eenheidservaring, waarop De
Roerom in maart 1997 al wees in de bij-
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lage Omwille van nu en straks. Sacramen-
ten zijn in de beleving van hedendaagse
gelovigen geen middelen tot heiliging van
het profane, zondige leven, maar bewust-
wordingen, belijdenissen, vieringen van
het heilige leven waartoe mensen komen
voor wie het leven een diepe ziel heeft en
een te eerbiedigen Mysterie in zich draagt.
Het instituut kerk blijft de verouderde du-
alistische sacramententheologie hanteren.
Sacramenten blijven genademiddelen die
alleen de priester effectief kan en mag
'toedienen'. Vooreen sacramentele kerk
is de priester feitelijk de enige die er toe
doet. Hem wordt alle macht en gezag
toegekend. Er kunnen dan ook niet méér
parochies dan priesters zijn.

Geen voortrekkers
In het verleden is verzuimd de pastorale
werk (st)er serieus te zien als opvolger van
de traditionele priester. De eerste pastoraal
werkenden kregen functies in de kerke-
lijke periferie waardoor zij randfiguren
werden en diaconie en gemeenschaps-
opbouw met hen tot randverschijnselen
degradeerden. Inmiddels is hun de weg
naar eredienst en sacrament nog meer
versperd. Maar begaafde, gedreven men-
sen laten niet met zich sollen. Ze vinden
ergens anders emplooi. Bijgevolg beschikt
de kerk over te weinig goed geschoold
personeel en zijn er vaak geen leiders,
inspirators voor de parochies voorhanden.
Bovendien - en dit wordt wellicht over het
hoofd gezien - komt naast de diaconie ook
de sacramentele tak van de kerk ergens
anders terecht. Dit gebeurt al vaak bij af-
scheid en uitvaart, maar ook bij huwelijk,
doop en weekendviering.

Parochiecentra
Velepastorieën raken onbemand, de
parochies worden onoverzichtelijk groot
en dus verrijzen er parochiële trefcentra.
Deze beperken zich vaak tot service rond
de sacramenten en dan nog maar rond
enkele daarvan. De parochiële pastorale
centra dreigen meldposten te worden
voor doop, eerste communie en uitvaar-
ten, hoewel de kerkelijke viering hiervan
ook op zijn retour is en er met name
afscheidsvieringen buiten de kerk gehou-
den worden. Er worden 'afscheidscentra'
geopend die voorzien zijn van een 'totaal-
pakket' , inclusief afscheidsviering. Hier
nemen mensen kennis van de mogelijkhe-
den voor wanneer het zover is. Ze kunnen
keuzes maken en hun naasten hiervan tij-
dig op de hoogte stellen, zodat deze weten
waaraan en waaraf en moeilijk gedoe met
een kerkelijke bedienaar wordt voorko-
men. Er zijn ook bureaus voor advies en
hulp bij geboorte, schoolverlating, liefde
en trouw. Het is betreurenswaardig dat het
leven vieren met deze ontwikkeling sterk
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verindividualiseert en goeddeels buiten de
zorg van de gemeenschap terechtkomt.

De parochie
Een religieuze gemeenschap zal in de
toekomst heel wat meer zijn dan ere-
dienst en sacrament. In de parochie van
de toekomst manifesteert zich de eerbied
voor het Leven meer nadrukkelijk in
het respecteren van het ritme van licht
en donker, arbeid en rust, uitbundig en
ingetogen, werken en bidden. Kloosters
lopen leeg maar de sfeer van leven dáár
wordt buiten de kloostermuren gezien
als oermenselijk. De monnik staat niet
voor niets zo in de belangstelling. 'Het
leven van monniken laat in z'n oervorm
zien wat in iedere mens verborgen zit.
Waarschijnlijk fascineert het kloosterleven
zoveel mensen, omdat ze er een vergeten
deel van zichzelf terugvinden' zegt Missio
van februari 20n. Hein Stufkens schreef
een boekje dat Gelukkig worden heet met
de ondertitel: De monnik als model. Wat
wij van monniken kunnen leren heet een
boek van Notker Wolf, generaal-abt van
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de benedictijnen. In de
moderne parochie zal
de liefde beleefd wor-
den in dienstbaarheid
aan de ander, aan zwak
en ziek, bedreigd en ge-
kwetst allereerst. Daar-
onder of daarin ook de
liefde, beleefd als de
band die de mens heeft
met alwat en alwie
bestaat, met alle leven.
Een fundamenteel 'wij'
tegenover het 'ik' dat
momenteel het westen
regeert. De toekom-
stige parochie zal geen
'volksparochie' zijn
maar wel een pittige
kern in de samenleving.

Nabij zijn
Onlangs schreef Paul
van Dijk in de krant dat
hij als huisarts steeds
meer geconfronteerd
wordt met levensvragen
die vroeger dominees
en priesters veelal op
hun bordje kregen.
(Brabants Dagblad
30/12/09) lets eerder
dat jaar publiceerde
Jeannette den Hartog
de conclusie van haar
onderzoek in bepaalde
wijken van Tilburg.
'Het gaat om het geza-
menlijk optrekken met
mensen en aansluiten
bij hun leefwereld. Pre-

sent zijn, dat is het begin. Present blijven,
daar gaat het om. Eigenlijk net als het
buurtpastoraat dat vroeger werd geboden
door kerk, pastoor of diaken.' (Brabants
Dagblad 29/5/2009) De onderzoekster
vraagt mensen die permanent en laag-
drempelig het werk van de vroegere ker-
kelijke 'beambten' overnemen, omdat een
dergelijke presentie mens en samenleving
goeddoet. De kerken hadden blijkbaar
een weinig geruchtmakende maar niet te
onderschatten taak in de samenleving.
De kerkelijke hiërarchie die nu de terri-
toria van een pastor tot mammoetgrootte
uitbreidt heeft het niet over mensen nabij
zijn en blijven. Hopelijk worden mensen
ter plaatse zelf zich van hun waardigheid
en verantwoordelijkheid bewust en laten
ze zich niet op een doodlopende weg
manoeuvreren. 'Ik verwacht dat in de
toekomst de christelijke beleving inten-
ser wordt ... niet als een volkskerk maar
als netwerken van zorgende mensen in
contrast met de heersende mentaliteit.'
(JamesKennedyBezielende Verbanden in
Trouw 16/8/2010). Blijf elkaar nabij en
Hij is in je midden.
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