
 

 

 
ERIK BORGMAN 
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Meestal gaat het anders, ook bij mij. Meestal bedenk ook ik eerst wat ik wil zeggen, minstens 
ongeveer, en probeer daar vervolgens een pakkende titel bij te vinden. Voor deze Henri Nouwen-
lezing had ik echter eerder een titel dan zelfs maar een vaag idee over mijn tekst. ‘Een kooi ging 
op zoek naar een vogel, Ein Käfig ging ein Vogel suchen:1 ik kwam dit – ja, wat is het eigenlijk? 
een aforisme? een raadselachtig en intrigerend beeld? een verhaaltje van één zin – ik kwam 
deze formulering van Franz Kafka (1889-1924) tegen in een lezing van de Amerikaanse dichter 
en poëziecriticus Christian Wiman, november vorig jaar in Den Haag, waarop ik commentaar 
mocht geven. Ik vond het beeld fascinerend. Het suggereert in eerste instantie een zekere 
tragiek. Een vogel is immers het symbool van de vrijheid en een kooi het symbool van de 
gevangenschap. Alsof dus het vrije wordt achtervolgt door dat wat het gevangen wil nemen. Maar 
bij nader inzien is de poging de vrijheid te vangen de paradox van elke vorm van schrijven, 
spreken of denken. We kunnen wat ons ontsnapt alleen ter sprake brengen door het te vangen in 
een vorm. 
 Het zingen van een vogel die vrij is, wordt niet echt gehoord. Diens zang vermengt zich 
met de andere geluiden die ons constant omringen en valt daarvan niet te onderscheiden. We 
maken het zingen hoorbaar door de vogel die het voortbrengt te vangen, al is het maar met onze 
geconcentreerde aandacht. Opnieuw, dit lijkt tragisch, maar Wiman gebruikt het beeld van de 
kooi op zoek naar een vogel om duidelijk te maken dat het niet om de kooi gaat, maar dat de kooi 
wel nodig is. Het gaat uiteindelijk niet om de vorm, maar zonder vorm geen poëzie. Het komt er 
op aan voor de vogel een plaats te bereiden dat het mogelijk maakt alle aandacht te doen uitgaan 
naar de vrijheid van zijn lied.  

Ik vind dat een verhelderend beeld als we het hebben over religie, spiritualiteit en geloof. 
Veel mensen keren zich tegenwoordig af van institutionele vormen van religie omdat ze – zo 
zeggen ze – vrijheid willen. Maar geloof zonder vorm kan niet bestaan, zoals geluid zonder vorm 
enkele ruis wordt. Niettemin is het niet de kooi die de vogel maakt. De kooi maakt het mogelijk de 
vogel te horen in de vrijheid van zijn zang, en te horen hoe deze ons als luisteraars tot vrijheid 
roept, vrij maakt. De kooi wordt de ruimte van de vrijheid: ik kom hier nog uitvoerig op terug. 

Een tijdje dacht ik dat dit mij ten diepste fascineerde in die zin van Kafka: de paradox van 
een kooi die nodig is om vrijheid waarneembaar te maken. Toen ik echter deze tekst echt begon 
te schrijven, ontdekte ik dat er nog meer was. Ein Käfig ging ein Vogel suchen: het suggereert dat 
de vorm een inhoud zoekt in plaats van, zoals wij meestal denken, de inhoud een vorm. En ik 
herinnerde mij hoezeer ik, toen het in 1988 verscheen, getroffen was door het boek van de witte 
Zuid-Afrikaanse dominicaan en theoloog Albert Nolan, getiteld God in Zuid-Afrika.2 In dit boek 
draait Nolan voor het christelijk geloof de gebruikelijke visie op de verhouding tussen vorm en 
inhoud 180o om. De gebruikelijke opvatting is dat de inhoud van de christelijke boodschap gelijk 
moet blijven, maar dat de vorm zich aan de tijd en aan de omstandigheden moet aanpassen. 
Nolan stelt dat het andersom is: de vorm is in het christendom de constante, de inhoud verandert. 

                                                           

1 F. Kafka, Die Zürauer Aphorismen , Hg. R. Calasso, Frankfurt a.M: Suhrkamp Verlag 2006, no. 16.  
2 A. Nolan, God in South Africa: The Challenge of the Gospel, Capetown etc.: David Philips etc. 1988 (Ned. vert. 
God in Zuid-Afrika: De uitdaging van het evangelie, Baarn: Ten Have 1990). Verwijzingen naar de Engelse en 
Nederlandse editie door paginacijfers tussen haakjes in de tekst, gescheiden door een schuine streep. Soms heb 
ik de Nederlandse vertaling iets aangepast.  



 

 

Dat is contra-intuïtief, maar ik denk dat Nolan gelijk heeft. Het evangelie, het beeld van Jezus en 
zijn verkondiging in het evangelie is als een kooi die op zoek is naar een vogel. Deze vogel, dat is 
de voortgaande en veranderlijke geschiedenis die wij doormaken en die wij zijn. Wij moeten ons 
willen laten vangen! Het gaat hierbij om een speciale kooi, het gaat bij het christendom om een 
heel specifieke vorm. De apostel Paulus drukt deze vorm uit als ‘Jezus Christus en die 
gekruisigd’ ( 1 Kor. 2,2) en is bang dat als de verkondiging zich bedient van een verkeerde vorm 
– lees: te mooi en te glad wordt – ‘het kruis van Christus zijn kracht verliest’ (1 Kor. 1,17). 
 
Ik begin daarom vanavond met iets te zeggen over de geëigende vorm van het christendom en 
haar vrijheid om uiteenlopende inhoud vorm te geven. Ik laat mij hier opnieuw leiden door mijn 
Dominicaanse medebroeder Albert Nolan. Van daaruit zal ik met behulp van werk van Henri 
Nouwen laten zien, waarom de hedendaagse afkeer van vorm in geloof en spiritualiteit zo 
problematisch is en ons niet vrij maakt. Het doorbreekt onze spirituele gevangenschap niet. 
Vrijheid die geen vorm krijgt is willekeur en geloof dat geen vorm ontwikkelt heeft geen verweer 
tegen de toevallige conjunctuur en cultuur. En dan dringt zich de herinnering aan een woord van 
Jezus op:  
 

Jullie zijn het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men het 
dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen 
vertrapt te worden (Mt. 5,13).  

 
Gaandeweg mijn verhaal komt hopelijk een visie aan het licht op hoe geloof zijn zoutgehalte kan 
bewaren, of misschien zelfs wel iets van kan terugwinnen. We moeten ons, zoals gezegd, 
opnieuw laten vangen. 
 
1.  
In 2006 begon Albert Nolan een nieuw boek over Jezus, eenvoudigweg getiteld Jesus Today – 
Jezus vandaag, dus, maar het boek is niet in het Nederlands vertaald –als volgt: 
 

Over het algemeen nemen we Jezus niet erg serieus – of we onszelf nu christen noemen 
of niet. Er zijn een paar opmerkelijke uitzonderingen, maar over het algemeen hebben we 
niet onze vijanden lief, we keren niet de andere wang toe, we vergeven niet zeventig maal 
zeventig keer, we delen wat we hebben niet met de armen en we stellen niet al onze 
hoop en ons vertrouwen op God. 

 
Nolans voorstel is dat we Jezus wel serieus leren nemen, omdat zijn verkondiging precies biedt 
wat deze tijd vraagt.3 Nolan herinnert er hierbij aan dat hij bijna twintig jaar eerder God in Zuid-
Afrika had gepubliceerd, zoals ik al memoreerde. En hoewel apartheid als systeem van 
onderdrukking in 1994 werd afgeschaft, heeft hij de fundamentele ontdekking die hij toen deed 
niet losgelaten: dat geloof en theologie gebonden is aan tijd en context.4 Niet dat theologie en 
spiritualiteit zich aan de context zouden moeten aanpassen. Nolan is van mening dat theologie 
en spiritualiteit steeds vanuit de context opnieuw moeten opkomen. Met een helderheid die mij 
jaloers maakt, schrijft Nolan in God in Zuid-Afrika: 

                                                           

3 A. Nolan, Jesus Today: A Spirituality of Radical Freedom, Maryknoll: Orbis 2017 (2006), xvii.  
4 Vgl. L. Kaufmann, ‘Good News to the Poor: The Impact of Albert Nolan on Contextual 
Theology in South Africa’ in: Towards an Agenda for Contextual Theology. Essays in Honour of Albert 
Nolan, ed. M. Speckman/L. Kaufmann, Pietermaritzburg: Cluster Publications 2001, 17-32; P. Denis, 
‘Timeboundness and Prophetism in the Theology of Albert Nolan’, Journal of Theology for Southern Africa 156 
(Nov/ 2016) 5-19.  



 

 

 
Zoals alle profetische boodschappen gaat het evangelie niet over ‘hetgeen vroeger 
gebeurd is’ maar over ‘iets nieuws’ dat God vandaag doet, over God die ‘alle dingen 
nieuw maakt’ in het huidige Zuid-Afrika. Wat wij zoeken is geen nieuw evangelie, maar 
een evangelie dat nieuws is. Het evangelie kan alleen maar hetzelfde zijn als vroeger 
wanneer het blijft gaan over de nieuwe dingen die God in onze tijd doet (16-17/28). 

 
‘Het evangelie kan alleen maar hetzelfde zijn als vroeger wanneer het blijft gaan over de nieuwe 
dingen die God in onze tijd doet’: ik wist het niet meer en ik heb God in Zuid-Afrika voor het eerst 
in jaren weer opgeslagen, maar ik acht het is niet onmogelijk dat met het lezen van deze zin, zo’n 
dertig jaar geleden, de gedachte in mijn hoofd werd gezaaid om wat ik zie als de actuele 
betekenis van de theologie, samen te brengen onder de titel Alle dingen nieuw – ik kondig het al 
vaker aan, maar komend voorjaar verschijnt hopelijk het eerste deel met deze titel echt. 
 We moeten het niet hebben van wat Jezus tweeduizend jaar geleden gezegd heeft, 
schrijft Nolan (17/28). Het gaat erom wat hij vandaag tegen ons zegt. Met het oog hierop probeert 
hij in God in Zuid-Afrika duidelijk te maken ‘dat het de inhoud (letter) van het evangelie is die van 
tijd tot tijd en van plaats tot plaats verschilt, terwijl de vorm of de geest hetzelfde blijft’ (8/19). Het 
hoort volgens Nolan bij de vorm van het evangelie dat het goed nieuws is, hetgeen betekent dat 
het ‘iets teniet doet waar we bang voor waren, iets gevaarlijks, iets wat we verafschuwden, iets 
kwalijks of slechts’, en ons een betere toekomst belooft. ‘Goed nieuws is veelbelovend nieuws’, 
schrijft hij. ‘Het maakt ons gelukkig omdat het ons hoop voor de toekomst geeft’ (10-11/21). 
Hierbij vult Nolan aan dat het tot de vorm van het evangelie behoort dat ‘het uiteindelijk goed 
nieuws voor iedereen (is) door in de eerste plaats goed nieuws voor de armen te zijn. Het beste 
wat de rijken kan overkomen is het goede nieuws voor de armen te horen als een uitdaging’, zegt 
hij (14/25). 
 Ten derde hoort het volgens Nolan tot de vorm van het evangelie dat het over onze 
concrete situatie gaat en over God zoals Hij hier en nu handelt. Het brengt hem tot een scherpe 
formulering van wat hij als de juiste theologische werkwijze ziet: 
 

We kunnen bijvoorbeeld na het lezen van de Bijbel tot de conclusie komen dat God liefde 
is, zoals Johannes doet. Dat is op zich een abstractie. Vervolgens kunnen we in onze 
situatie zoeken naar tekenen van echt werkzame liefde. Als we die vinden, vinden we een 
God die in ons midden leeft en handelt (16/27). 

 
Anticiperend op de tegenwerping dat we zo wel erg ver van de boodschap van de ‘echte’ Jezus 
af kunnen raken, stelt Nolan vast de Jezus van het evangelie de levende Jezus is, actief in ons 
midden. Het gaat niet om een personage dat is opgesloten in een verhaal niet om een dode 
erflater van een gedachtegoed.  

‘Dat Jezus door onze straten blijft gaan, zich op een vitale manier met zijn volk blijft 
mengen en mensen in een unieke heilsgeschiedenis blijft engageren, vervult ons met hoop’, zou 
paus Franciscus zeggen als hij in 2015 op bezoek is in New York.5 Twee jaar daarvoor, bij het 
begin van zijn pontificaat, had paus Franciscus al duidelijk gemaakt dat volgens hem de stad 
vanuit een contemplatief standpunt gezien moet worden, dat wil zeggen ‘vanuit een standpunt 
van het geloof dat de God ontdekt, die in haar huizen, in haar straten, op haar pleinen woont’.6 
Het hoort in de visie van Nolan tot de vorm van het evangelie dat we erin geconfronteerd worden 
met ‘de levende God en de levende Christus in ons midden’ en met ‘de levende Geest van God, 

                                                           

5 Paus Franciscus, homilie tijdens de eucharistieviering in Madison Square Garden, New York (28 sept. 2015), 
no. 4;  
6 Paus Franciscus, postsynodale apostolische exhortative Evangelii Gaudium (24 nov. 2013), no. 71.  



 

 

de heilige Geest die een actieve rol vervult in het drama van de gebeurtenissen die wij vandaag 
… meemaken’ (18/19-20). 
 
2.  
In Jezus vandaag zoomt Nolan bijna twintig jaar later in op de spiritualiteit die van dit alles de 
dragende grond is. Het is de profetische Geest die Jezus bezielde die volgens Nolan met 
Pinksteren over iedereen is uitgestort. Het gaat in het christendom volgens Nolan om ‘een 
mystiek-profetische spiritualiteit’ en wie Jezus serieus wil nemen, die moet volgens hem bereid 
zijn een profeet en een mysticus te worden, zoals Jezus dat in zijn ogen was (75).7 Dit is volgens 
de ondertitel van zijn boek tevens ‘een spiritualiteit van radicale vrijheid’.  

Het profetische van Jezus’ optreden is volgens Nolan zichtbaar in de revolutionaire 
manier waarop hij de wereld op zijn kop zette, bijvoorbeeld in de Bergrede en in zijn parabels 
(vgl. 50-55). Het mystieke ervan wordt duidelijk in het feit dat dit voor Jezus neerkomt op de 
wereld opnieuw op zijn voeten zetten. Nolan schrijft: 
 

Volgens de conventionele wijsheid is zelfloos en egoloos gedrag onnatuurlijk en is het het 
eigenbelang dat de economie gaande houdt en dat mensen tot grote prestaties motiveert. 
Wat Jezus betreft is dit niet de echte wereld; het is de omgekeerde wereld die rechtop 
moet worden gezet (61). 

 
De uiteindelijke samenvatting van Jezus’ boodschap was volgens Nolan zijn bereidheid, het 
slachtoffer van het kwaad te worden en in de ogen van de wereld volkomen te mislukken. De in 
alle evangelies in Jezus eigen mond gelegde paradox dat wie het leven wil redden het verliest, en 
wie het leven verliest het redt, is voor Nolan de kern van Jezus’ spiritualiteit die door zijn 
volgelingen moet worden nagevolgd. Deze navolging formuleert Nolan buitengewoon concreet en 
buitengewoon tegendraads. Hij schrijft:  
 

Jezus’ bereidheid om voor anderen te sterven betekent dat Hij levend was en zijn 
executeurs dood waren. Als we niet bereid zijn om ons leven op te geven voor anderen, 
zijn we al dood. Als we bereid zijn te sterven voor anderen, dan zijn we waarachtig levend 
(60-61). 

 
Precies in deze radicale bereidheid om zichzelf weg te geven, belichaamt Jezus voor Nolan God. 
Gods wil is in zijn visie het tegendeel van een plan dat zich met macht en kracht doorzet. Gods 
wil is actief ruimte maken voor het goede, het zien ervan, het laten doorbreken ervan, en vooral 
het vertrouwen erop.  

Om zich te verdedigen tegen de aantijging dat hij als gast van tollenaars en zondaars zich 
in het verkeerde gezelschap beweegt, zegt Jezus: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, 
zieke wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars’ (Mc. 2,17). Nolan 
trekt hieruit de conclusie dat kwaad voor Jezus geen tegenkracht is die verslagen moet worden, 
maar een ziekte die moet worden genezen. Van hieruit kon Hij ook zijn schijnbare tegenstanders 
met compassie zien, de rijken, de machtigen, de onderdrukkers: ‘Zij waren verantwoordelijk voor 
het verschrikkelijke lijden van vele anderen, maar uiteindelijk waren zij ook ernstig ziek. Alleen 
kostte het hen grote moeite om dat in te zien en toe te geven’ (80-81): zo vat Nolan de positie 
samen die hij Jezus ziet kiezen. 

Dit leidt bij Jezus tot een onvoorwaardelijke bereidheid tot vergeving. Jezus, zegt Nolan, 
imiteert op dit punt consequent 

 

                                                           

7 Nolan, Jesus Today. Verwijzingen naar de pagina’s van dit boek door cijfers tussen haakjes in de tekst.  



 

 

het beeld van God zoals hij dat presenteert in de parabel van de verloren zoon. De 
onvoorwaardelijke vergeving van de vader heeft geen uitspraken nodig als: ‘Mijn zoon, ik 
vergeef je’, of ‘Al je zonden zijn je vergeven’. De verwelkoming met open armen, zijn 
overduidelijke vreugde en het grote feest dat hij zijn zoon aanbiedt, spreken duidelijker 
taal dan woorden van vergeving ooit zouden kunnen (84). 

  
Geloof zoals Jezus het belichaamde, zo concludeert Nolan hieruit, 
 

is een specifieke vorm van bewustzijn, het bewustzijn van God of het goddelijke als 
liefdevol en zorgzaam jegens ons. En daarom omvat het geloof waar Jezus het over heeft 
vertrouwen. Jezus was in staat om de dingen te doen die Hij deed, omdat Hij al zijn 
vertrouwen op God stelde. En de levens van anderen werden omgevormd zodra zij in 
staat waren God te vertrouwen (87). 

  
Dit is het geheim van Jezus, zegt Nolan, het geheim dat hij in navolging van zijn medebroeder en 
mijn leermeester Edward Schillebeeckx aanduidt als Jezus’ ervaring van God als zijn abba, zijn 
zorgzame en betrokken vader (70-71).8 Om vervolgens te besluiten: ‘Als wij het moeilijk vinden 
om Jezus serieus te nemen en te leven zoals Hij leefde, dan komt dat omdat wij God nog niet 
hebben ervaren als onze abba’ (71).  
 
’Dan komt het omdat wij God nog niet hebben ervaren als onze abba’: hier komt aan het licht 
hoezeer dat hij bij Nolan niet gaat om politiek activisme, maar om mystieke – of als u dat liever 
hebt: spirituele – ontvankelijkheid. De ervaring dat we van God ons leven ontvangen hebben, dat 
wij overal en altijd door God gedragen worden en dat Hij middenin de gebrokenheid van ons 
leven de voltooiing van dit leven is, die ervaring moeten we volgens Nolan als goddelijke gave 
steeds opnieuw zoeken ‘in stilte en in eenzaamheid’, en als wij hem ontvangen cultiveren (91-
100).  

Te midden van het kwaad de draagkracht van het goede ervaren (116-118), te midden 
van de pijn van het tekortschieten ons opgenomen weten in de verlossende compassie, te 
midden van alle gebrokenheid één te zijn met onszelf (148-156), met het universum (168-179), 
met de mensheid (157-167) en met God (137-147), dit is wat ons volgens Nolan steeds opnieuw 
radicaal vrij maakt om Gods wil en Gods werk te doen: het goede in de wereld stem en ruimte te 
geven en zo eraan bij te dragen dat de omgekeerde wereld waarin wij leven op zijn voeten wordt 
gezet (180-192). 
 

                                                           

8 Nolan schreef over Jezus als historisch figuur in zijn Jesus before Christianity: The Gospel of Liberation, 
London: Darton, Longman and Todd 1976, waar hij ook al gebruik maakt van E. Schillebeeckx, Jezus: Het 
verhaal van een levende, Nelissen: Bloemendaal 1974. In het voorwoord van de heruitgave bij gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum van dit boek in 2001, schrijft Nolan dat hij het betreurt niet op basis van Jezus’ abba-ervaring 
over diens gebedsleven te hebben geschreven; vgl. A. Nolan, Jesus before Christianity: Twenty-fifth Anniversary 
Edition. Maryknoll: Orbis 2001, ix-xi: ‘Preface to the Twenty-fifth Anniversary Edition 2001’, hier x. Dit heeft hij dus 
in Jesus Today alsnog gedaan.  



 

 

3.  
Ik heb mijn Dominicaanse medebroeder Albert Nolan – die in 1983 door zijn broeders tot 
algemeen overste van de dominicanenorde werd gekozen, maar die toestemming kreeg deze 
verkiezing niet aan te nemen en in Zuid-Afrika te blijven om de strijd tegen de apartheid te blijven 
dienen9 – ik heb Albert Nolan zo uitvoerig aan het woord gelaten, omdat hij mij helpt te begrijpen 
hoe Thomas van Aquino’s formulering van de Dominicaanse spiritualiteit werkelijk te leven valt: 
contemplata alliis tradere, uitdragen, mededelen, preken, wat je dankzij meditatie en reflectie, 
bezinning en studie als inzicht is gegeven.  

Het gaat er niet om dat je alleen tijdens de contemplatie tot inzicht komt en vervolgens dat 
wat je inziet aan de rest van de wereld meedeelt. Het gaat erom dat je hetgeen je in de wereld 
meemaakt in de ruimte van Gods aanwezigheid brengt om zo te ontdekken wat God je daarin te 
zeggen heeft en deze zeggingskracht met anderen te delen.10 In dit verband citeert Albert Nolan 
in Jezus vandaag opmerkelijk genoeg Henri Nouwen, ik denk om tegendruk te geven tegen de 
Dominicaanse verleiding om al te veel nadruk te leggen op intellectueel inzicht en verstand. Dit is 
wat Albert Nolan van Henri Nouwen aanhaalt: 
 

Je staat voortdurend voor de keus of je je wonden naar je hoofd brengt, of naar je hart. In 
je hoofd kun je ze analyseren… Maar het is niet waarschijnlijk dat die analyse de bron zal 
zijn van uiteindelijke heling. Je moet je wonden laten afdalen in je hart. Daar kun je ze 
doorleven en ontdekken dat ze je niet vernietigen. Je hart is groter dan je wonden.11 

 
Maar dat je hart groter is dan je wonden en dat je dus niet bang hoeft te zijn om die wonden 
werkelijk tot je hart te laten doordringen en ze te doorleven, is onderdeel van wat Nolan aanduidt 
als het vertrouwende geloof in de Geest van Jezus. Je hebt geloof nodig om je wonden zonder 
illusies onder ogen te zien. En hiermee zijn we terug bij Kafka’s beeld van de kooi die een vogel 
zoek. 
 
Nolan gaat in zijn reflecties over geloof in het spoor van Thomas van Aquino, zijn en mijn 
vermaarde middeleeuwse medebroeder. Als Jezus gedoopt is en Johannes de Doper hem heeft 
aangeduid als ‘de Zoon van God’ en het Lam van God (1,34.36), stellen twee van diens 
leerlingen Jezus de vraag waar Hij verblijf houdt; ‘Kom en zie’, is Jezus’ antwoord (vers 39). 
Thomas legt dit antwoord als volgt uit: ‘Komen’ betekent geloven en handelen, ‘zien’ betekent 
ervaren en begrijpen.12 Het ‘komen’ is bij Nolan het horen van het evangelie als goed nieuws en 
het worden van boden en uitvoerders van dat nieuws in de eigen concrete omstandigheden. Het 
‘zien’ is bij Nolan de ervaring dat het leven op basis van dit nieuws gelukkig maakt en het inzien 
dat Jezus niet de wereld op zijn kop zet, maar de omgekeerde wereld opnieuw op zijn voeten 
plaatst. Wie dit inzicht eenmaal heeft, zegt Thomas, die kan het verblijf van Jezus niet zomaar 
meer verlaten; zoals Thomas het formuleert: ‘wie zich van Christus terugtrekt, heeft hem nog niet 
gezien zoals Hij gezien behoort te worden’. Voor wie hem wel heeft gezien zoals Hij gezien 
behoort te worden, duurt de dag voort zonder einde, want waar het licht van Christus is, de Zon 
van de gerechtigheid (vgl. Mal. 3,20), daar kan de nacht niet vallen. 

                                                           

9 Zie hiervoor, en voor de rol van Nolan in de opstelling van de Zuid-Afrikaanse dominicanen tegenover apartheid, 
P. Denis, The Dominican Friars in Southern Africa: A Social History (1577-1990), Leiden etc. Brill 1998, 238-291: 
‘The Dominicans and Apartheid’.  
10 Nolan gaat hier expliciet op in in zijn ‘Preaching and Contemplation’ (2006), in: A. Nolan, Hope in an Age of 
Dispair: And other Talks and Writings, Maryknoll: Orbis 2009, 22-34.  
11 H. Nouwen, The Inner Voice of Love: A Journey through Anguish to Freedom, New York: Doubleday 1996, 91; 
gecit. Jesus Today, 108. Nederlandse vertaling: Binnen geroepen, een persoonlijk dagboek. Lannoo, Tielt 
12 Vgl. Super Evangelium S. Ioannis lectura, caput 1, lectio 15.  



 

 

 De leerlingen van Johannes de Doper zoeken Jezus’ verblijfplaats, zegt Thomas – Jezus 
die geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen (Mt. 8,20; Lc. 9,58), laat staan een eigen huis 
– de leerlingen van Johannes de Doper zoeken Jezus’ verblijfplaats om uiteindelijk te ontdekken 
dat het nodig is hem bij hen te laten wonen. Laten wij in ons hart, citeert Thomas Augustinus in 
diens commentaar op het Johannesevangelie, een verblijfplaats maken waar Hij kan komen en 
ons onderrichten.13 Ein Käfig ging ein Vogel suchen, een kooi ging op zoek naar een vogel. Wij 
moeten ons door hem laten vangen èn wij moeten hem vangen, opdat we ervaren dat de wereld 
van God is en God bezig is haar op haar voeten te zetten. Zo vinden wij ware vrijheid. 
 
Deze vrijheid vinden wij dus niet door alles zoveel mogelijk open te laten, door niets te willen 
vangen en ons door niets te willen laten vangen, open te willen zijn voor alle vogels en zelf te 
willen zijn als alle vogels. Zoals ik Thomas al citeerde, ‘wie zich van Christus terugtrekt die heeft 
hem nog niet gezien zoals Hij gezien moet worden.’ Die heeft nog niet gezien dat Hij om trouw en 
toewijding vraagt en dat alleen dan zijn licht zich werkelijk en consistent toont als de Zon der 
Gerechtigheid waarover de nacht niet valt. Het vertrouwvolle geloof waar Jezus voor staat, begint 
met het aannemen van iets dat niet zomaar voor de hand ligt, op gezag van iemand die we 
daarin vertrouwen. Zoals de leerlingen van Johannes hun leermeester geloofden toen deze 
wijzend naar hem zei: ‘Zie het lam God’, degene die belichaamt wat ik symbolisch verkondig: dat 
er vergeving is van zonden, dat er bevrijding mogelijk is van kwaad en dat er in de ruimte van die 
bevrijding te leven valt. Hij belichaamt die bevrijding en als je wilt vinden wat ik aankondig, moet 
je bij Hem zijn.  
 Johannes’ leerlingen proberen zich er niet eerst van te verzekeren dat dit klopt, of te 
achterhalen hoe dat precies kan en zit, alvorens zich bij Jezus in zijn verblijfplaats te voegen en 
hem zo de kans te bieden bij hen verblijf te vinden. ‘Als iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord 
onderhouden’, zegt Jezus volgens het Johannesevangelie in zijn afscheidsrede. Met andere 
woorden: zij of hij zal zich voegen in mijn logica. ‘Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot 
hem komen en verblijf bij hem nemen’ (Johannes 14,23). Het is Jezus antwoord op de vraag van 
een van zijn leerlingen – Judas, niet die van Iskariot – waarom de wereld Jezus’ aanwezigheid 
niet ziet nadat Hij is gestorven en opgestaan, en de Geest der waarheid niet herkent, en zijn 
leerlingen wel. Om hem te zien en te ontvangen, moet je blijkbaar bereid zijn je door hem tot 
ontvanger te laten vormen. Door te doen wat Hij zegt dat je moet doen, hoe vreemd dat wat Hij 
zegt ook klinkt.  

Wij weten wat Hij zegt en hoe over the top dat is: ‘Dit is mijn gebod: dat jullie elkaar 
liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.’ Het gaat om een liefde tot en met de dood: ‘Geen grotere 
liefde kan iemand hebben, dan dat Hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Joh. 15,12-13). De 
liefde tot het uiterste is de kooi die een vogel zoekt en waarvan het uiteindelijk de vraag is of wij 
die vogel willen zijn, of wij ons in deze kooi willen laten vangen die uiteindelijk geen kooi zal 
blijken, maar ruimer is dan alle wonden van de wereld – om te variëren op de door Nolan 
geciteerde uitspraak van Henri Nouwen. 
 
4.  
Van Henri Nouwen is wel gesuggereerd dat hij soms een beetje naïef was – eerlijk gezegd heb ik 
dat gevoel ook vaak gehad. Als je afgaat op zijn teksten lijkt geloven hem soms wel erg 
gemakkelijk af te gaan, het lijden en het kwaad soms wel heel gauw te verschijnen als verslagen, 
de verlorenheid en de eenzaamheid wel erg snel teniet gedaan door Gods barmhartigheid. 
Inmiddels weten we dankzij de biografische studies die Michael Ford over hem geschreven heeft, 
hoezeer Henri Nouwen in zijn verbondenheid met God en veel, heel veel mensen, niettemin een 
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‘eenzame mysticus’ bleef en met zijn boodschap van heling ‘een gewonde profeet’.14 De 
hartstocht van zijn eigen zoeken, zijn eigen diepe verlangen naar liefde en acceptatie, naar 
ruimte om simpelweg te mogen bestaan, zonder eisen en voorwaarden, geven zijn werk 
uiteindelijk zijn geloofwaardigheid. Zelfs als de vroomheid soms wel een beetje erg ongebroken 
en conventioneel lijkt.  

Het is wat hij zelf eigenlijk al duidelijk maakt in wat lang het enige boek van hem was dat 
ik werkelijk gelezen had, The Wounded Healer, 45 jaar na publicatie onlangs eindelijk in het 
Nederlands verschenen als De gewonde heler.15 In dit boek, dat nog stamt uit Nouwens 
academische periode, maakt hij duidelijk dat pastoraat betekent: de eigen wonden inzetten voor 
de genezing van anderen. Dit geldt uiteindelijk ook voor prediking, voor geestelijke begeleiding en 
wat mij betreft ook voor de theologie. De manier en de intensiteit waarmee Henri Nouwen zijn 
hele leven met zijn identiteit heeft geworsteld en om zijn spiritualiteit heeft gestreden, verkleint 
niet, maar vergroot zijn geloofwaardigheid. ‘Als ik zwak ben, dan ben ik sterk’, schrijft Paulus aan 
de Korintiërs (2 Kor. 12,11) en iets van dit raadsel wordt in Nouwens werk inzichtelijk. 

Nouwens eerste biograaf, de Haarlemse predikant Jurjen Beumer (1947-2013) – zaliger 
gedachtenis – wijdt in zijn biografie die nog in Nouwens sterfjaar verschenen is, in 1996, een 
reflectie van enkele pagina’s aan het feit dat Nouwen ‘op een zeer cruciaal moment West-Europa 
verlaten heeft’ en dat hem hierdoor de hypersecularisatie bespaard is gebleven en de ervaring 
‘op kale rotsen te ploegen’ en van alle kanten een virulente godsdienstige onverschilligheid te 
ervaren. Het geeft, zegt Beumer, Nouwens theologie iets lichtvoetigs, maar ook iets 
onbevredigends voor, zoals hij het uitdrukt,  
 

gelovigen die wel door dat dal zijn gegaan, die de diepte van de afwezigheid van God tot 
op de botten hebben ervaren (en ik reken mijzelf ook tot hen) en nog elke dag worstelen 
met het bestaan van God überhaupt’.16  

 
Nouwen maakt het volgens Beumer goed door de manier waarop hij steeds weer inzet bij 
thema’s die voor ieder mens herkenbaar zijn: eenzaamheid en lijden, verlangen naar liefde.  

Ik zou echter willen aanvullen dat het Nouwen ook heeft behoed voor een fout die de 
theologie en de prediking in Nederland tot de dag van vandaag voortdurend op de rand van de 
afgrond laat balanceren. 
 
Het gaat te ver om de achtergronden hier in detail te bespreken, maar vanaf de tweede helft van 
de jaren zestig van de vorige eeuw werd in Nederland in kerk en theologie de vraag dominant of 
wij nog wel uit te voeten konden met de christelijke traditie. U heeft vast wel eens gehoord van de 
uitspraak van de Duitse exegeet Rudolf Bultmann (1884-1976) dat het onmogelijk is gebruik te 
maken van het elektrisch licht en de radio, en in geval van ziekte een beroep te doen op 
medische en klinische hulp, en tegelijkertijd te geloven in de Nieuwtestamentische wereld van 
geesten en wonderen.17 Aangezien wij het eerste natuurlijk doen, moeten we dat tweede niet 

                                                           

14 Zie M. Ford, Wounded Prophet: A Portrait of Henri J.M. Nouwen, London: Darton, Longman and Todd 1999; 
idem, Lonely Mystic: A New Portrait of Henri Nouwen, New York/Mahwah: Paulist 2018.   
15 H. Nouwen, The Wounded Healer: Ministry in Contemporary Society, New York: Doubleday 2009 (1972); 
Nederlandse vertaling De gewonde heler, Tielt: Lannoo 2017.  
16 J. Beumer, Onrustig zoeken naar God: De spiritualiteit van Henri Nouwen, Tielt: Lannoo 1996, 43-47.  
17 R. Bultmann, Neues Testament und Mythologie: Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen 
Verkündigung. München: Chr. Kaiser 1985, 16: ‘Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in 
Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- 
und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich 
klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche 
Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht.’  



 

 

meer doen: in het kielzog van Bultmann werd in Nederland het moderne gerationaliseerde 
wereldbeeld de norm, en alles wat er verder nog gezegd en gedacht mocht worden moest zich 
aan deze norm onderwerpen. Geloof kon hooguit nog een subjectieve en persoonlijke visie op de 
werkelijkheid zijn, een overtuiging die geldig is voor degenen die deze overtuiging wilden delen, 
maar die niets zegt over de werkelijkheid. Tot die werkelijkheid geven de wetenschappen ons 
toegang, inclusief de sociologie en de psychologie. Gelovigen mochten best zelf hun geloof 
interpreteren als werking van de Geest van God, maar in de echte wereld stond het natuurlijk 
voor iedereen vast dat het objectief te verklaren valt met behulp van hedendaagse inzichten in 
sociologische en psychologische wetmatigheden. En zo werd pastoraat counceling, zielzorg 
coping en religie zingeving en Kontingenzbewältigung. 
 Dat christenen in de eerste eeuw van onze jaartelling niet in de verrijzenis geloofden 
omdat zij een magische wereldbeeld hadden, dat dit geloof voor hen ook op geen enkele manier 
vanzelfsprekend was en zeker zo moeilijk uit te leggen als voor ons, ook aan zichzelf, maar dat 
zij geloofden er iets mee uit te drukken dat in en met Jezus gebeurd was, dat hun leven in een 
volkomen ander perspectief zette en dat hun een inzicht in de kosmos gaf dat ongekend nieuw, 
ongekend bevrijdend en ongekend waar was: het kon nauwelijks nog worden gedacht. Laat staan 
dat het kon gelden als mogelijk serieuze kritiek op het heersende wereldbeeld, op onze visie op 
het leven als maakbaar, op ons eigen bestaan als een project, en op ons beeld van de kosmos 
als mechanistisch verklaarbaar. Maar als God liefde is, als God als uitdrukking van deze liefde de 
wereld heeft geschapen, in deze liefde de wereld in het bestaan houdt en in trouw aan deze 
liefde bezig is alle dingen nieuw te maken, dan wordt alles anders, nog altijd – Bultmann of geen 
Bultmann.  

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd mij duidelijk dat het de verschillende vormen 
van bevrijdingstheologie waren die deze logica op een nieuwe manier aan het ontdekken waren. 
En sindsdien, dat wil zeggen gedurende mijn hele volwassen theologische leven, ben ik bezig om 
hiervan de consequenties te leren zien, te doordenken en te formuleren. Ik zal niet klagen, maar 
ik kan ook niet zeggen dat ik steeds het gevoel had de theologische wind mee te hebben.  
 
Terug nu naar Henri Nouwen. Nouwen hoefde in de Amerikaanse context waar hij vanaf het 
begin van de jaren 1970 terecht was gekomen niet te bewijzen dat het zin had ‘nog’ in gelovige 
termen te spreken, om met behulp van Bijbelse categorieën het leven te doordenken, om de 
christelijke traditie in te zetten bij pogingen hedendaagse vragen en dilemma’s te doorgronden en 
een weg vooruit te zoeken. Nouwen had psychologie gestudeerd, maar hij gebruikt de 
psychologische inzichten nergens als alternatief voor gelovige of spirituele noties. Hij ziet ze als 
nadere invulling ervan. Op elke bladzijde van Nouwens meest bekende boek, Eindelijk thuis, naar 
aanleiding van Rembrandts schilderij ‘De terugkeer van de Verloren Zoon’, is duidelijk dat de 
schrijver psychologisch goed op de hoogte is. Maar nergens is er ook maar een spoor van de 
suggestie dat geloof verklaard zou kunnen worden uit het menselijk verlangen naar erkenning en 
liefde, en dat een religieuze visie op de eigen ontwikkeling achterhaald of naïef zou zijn.18 De 
vraag is hoe het zingen van de vogel klinkt in deze kooi en wat er van daaruit te zeggen valt over 
de vogel van het menselijk bestaan en de menselijke ziel. Het gesprek verschuift bij Nouwen niet 
naar de vraag of een andere kooi misschien beter zou zijn, of het niet beter zou zijn om helemaal 
geen kooi te gebruiken en of de manier van kijken en luisteren die deze kooi met zich meebrengt 
voor hedendaagse mensen nog wel acceptabel is. Wat een opluchting – ik kan het niet anders 
zeggen.  
 
5.  
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Henri Nouwen vraagt zich niet af of de christelijke traditie ons nog iets kan en mag zeggen. In 
plaats hiervan doet hij wat er binnen deze traditie steeds gedaan is: hij zet de traditie voort door 
haar in te zetten en zo te veranderen. Door nieuwe thema’s te introduceren en door de betekenis 
van oude thema’s voor een nieuwe context inzichtelijk te maken. Toen begin jaren tachtig van de 
vorige eeuw de vraag opkwam of de christelijke aansporing om, zoals Jezus het zelf aan het eind 
van het Matteüsevangelie verwoordt, alle volkeren tot zijn leerlingen te maken, hen te dopen en 
hen alles te leren onderhouden wat Hij gebiedt (Mt. 28,19-20), toen de vraag opkwam of deze 
aansporing niet de onderdrukking van de onmachtingen door de machtigen en met name de 
kolonisering van de niet-Westerse volkeren door de Westerse heeft bevorderd, publiceerde 
Nouwen in het tijdschrift Sojourner een serie artikelen over de ‘neerwaartse mobiliteit’ die Jezus 
volgens hem propageerde. Zij zouden postuum in boekvorm verschijnen onder de titel 
Nederigheid en dienstbaarheid: Het neerwaartse pad van Christus.19  

In plaats van de abstracte vraag te stellen of geloof in de christelijke zin niet intrinsiek 
gericht is op overheersing, liet Nouwen zien hoe verleidelijk het streven naar macht is, hoezeer 
ook christenen aan deze verleiding blootstaan en hoe Jezus zich in het evangelie tegen deze 
verleiding keerde. Want het was volgens Nouwen ook zijn verleiding, zo blijkt in het verhaal over 
hoe Hij in de woestijn door de duivel op de proef werd gesteld: het is de verleiding relevant te zijn, 
de verleiding spectaculair te zijn en de verleiding in staat te zijn het goede op te leggen en af te 
dwingen (Mt. 4,1-11; Lc. 4,1-13). Jezus leert in plaats daarvan op de zwakke kracht van het 
goede te vertrouwen, in de stille betekenis van het alledaagse te geloven en het resultaat van zijn 
inzet in Gods handen te leggen. 
 Dit leerproces vraagt volgens Nouwen om actieve navolging: wij moeten – zoals over 
Jezus gezegd wordt in de hymne die Paulus in zijn brief aan de Filippenzen citeert – er niet naar 
streven gelijk aan God te zijn volgens welke voorstelling die wij daarvan hebben dan ook, maar 
de minste te worden en bereid te zijn te sterven (Fil. 2,6-11). Niet uit zelfhaat of masochisme, 
maar omdat de weg naar de verheffing in de voorstelling van het evangelie onderlangs gaat: 
slechts uit de vernedering is verhoging mogelijk. Het zou Nouwen uiteindelijk bij de verstandelijk 
beperkten brengen van de L’Arche-gemeenschappen: mensen die zonder macht zijn, niet 
spectaculair – hooguit soms lawaaiig en onrustig – en op geen enkele manier relevant. Toch ligt 
in de verbondenheid met hen en in onze herkenning van onze verwantschap met hen het 
antwoord besloten op de vraag of wij actief de nabijheid van het rijk van God verkondigen en 
belichamen zoals Jezus dat verkondigde en belichaamde. 
 
Een serie lezingen in het kader van een vastenretraite op Harvard, waar Henri Nouwen toen 
werkte, gehouden in 1985, zo’n vier maanden voordat hij naar de L’ Arche Daybreak-
gemeenschap in Toronto zou verhuizen – de uitgeschreven tekst ervan in onlangs uitgegeven 
onder de titel Following Jesus – begint Henri Nouwen met een commentaar op de passage uit het 
Johannesevangelie die we eerder Thomas van Aquino al hoorde becommentariëren.20 Nouwen 
verbindt Jezus’ uitnodiging om te komen en te zien waar Hij verblijf houdt met Jezus’ uitnodiging 
aan zijn leerlingen in de afscheidsrede in hetzelfde evangelie om in zijn liefde te blijven en in hem 
te blijven zoals Hij in hen blijft. Uiteindelijk, zo zegt Nouwen: 
 

vermengen al deze beelden zich en wij realiseren ons dat wij Gods huis zijn en worden 
uitgenodigd thuis te zijn waar God Gods huis heeft gevestigd. We realiseren ons dat 
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precies waar wij zijn, in dit lichaam, met dit gezicht, deze handen en dit hart, wij de plaats 
kunnen zijn waar God kan verblijven (22). 

 
Wij zijn uitgenodigd bij God thuis te zijn middenin deze angstige en onherbergzame wereld. De 
manier om inderdaad thuis te komen is zelf uit het centrum van je wereld te stappen en Jezus in 
het centrum te zetten. Zoals Nouwen Jezus parafraseert: 
 

Verlaat de plaats van het zelf. Verlaat moeder en vader, broer en zus, huis en 
familiebezit. Verlaat je ‘ik’-wereld – mijn moeder, mijn broer, mijn zus, mijn bezit – en volg 
Mij (30). 

 
Dit verlaten, dat moet je steeds opnieuw doen, door elke dag bij hem te verblijven, met hem te 
verkeren, in de ruimte van zijn blik te gaan staan, te gaan zitten, en te leren ademen met zijn 
adem, zijn Geest. 
 Dit betekent pijn en vreugde tegelijk. Er is, zegt Nouwen, geen pijn of angst of woede of 
uitsluiting die niet door God wordt gedragen en geleden. Dat impliceert dat wij in God met alle pijn 
en lijden van de wereld zijn verbonden. Maar het impliceert ook dat wij, met al onze woede, met 
al onze pijn en met al onze strijd in God zijn en zijn opgenomen in Jezus beweging van dood naar 
verrijzenis. ‘De Verrezene is de Heer in wiens lichaam we verzameld zijn. De hele mensheid’ 
(76). Deze liefde van God voor ons, zegt Nouwen, is uiteindelijk onze vreugde: ‘Het mysterie van 
het leven is dat Jezus kwam om ons lijden te delen’, zegt hij, ‘zodat wij vol vreugde konden zijn.’ 
Dit is waar het spirituele leven in zijn visie om draait: in contact zijn met de liefde die in onze 
vreugde wordt (104-105). Wij kunnen Jezus’ Geest ademen en als Verrezene ademt Hij zijn leven 
in ons: dat is voor Nouwen de volle bloei van het spirituele leven in christelijke zin (116).  

Ein Käfig ging ein Vogel suchen, een kooi ging op zoek naar een vogel, maar gaandeweg 
wordt alsmaar onduidelijker wie of wat de kooi is, en wie of wat de vogel. Er ontstaat een levend 
en bewegend, een doorademd en begeesterd geheel, gedragen en vervuld door de Geest van de 
verrijzenis, door het leven dat bezig is om door de dood heen alles levend en alles nieuw te 
maken. 
 
6.  
Het Tweede Vaticaans Concilie noemde niet allereerst de individuele gelovigen, maar de kerk 
‘teken en instrument van de innige vereniging met God en de eenheid van het menselijk 
geslacht’.21 De kerk is de plaats waarin wij leren inzien dat, hoe ontheemd wij ons wellicht ook 
voelen, hoe godverlaten en hoe menselijk eenzaam, ons heden niet leeg is, maar vol: vol 
goddelijke aanwezigheid en menselijke verbondenheid (124-125). In deze zin is de kerk een 
plaats van goddelijke aanwezigheid. Henri Nouwen schrijft: 
 

Jij kunt Christus niet in de wereld zien, Christus in jou ziet Christus in de wereld. Jij kunt 
God niet in de wereld zien, maar God in jou ziet God in de wereld. Het geestelijk leven is 
de erkenning van de Geest, in de Geest, voor de Geest. Het is de wederkerigheid van de 
Geest die de Geest ziet. Het is de wederkerigheid van God die God prijst (129). 

 
In deze tijd waarin de kerk lijkt te verdampen, lopen velen te redderen en anderen keren haar de 
rug toe. Zo versterken wij uiteindelijk wat misschien wel de gestalte bij uitstek is van het ongeloof 
in onze tijd: dat we ons niet kunnen voorstellen dat er iets belangrijks gebeurt waar wij zijn en dat 
we steeds opnieuw naar iets belangrijks zoeken om ons mee te verbinden. Dat is altijd elders: de 
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trendy Fear Of Missing Out geldt nooit de situatie waar we in verkeren, de mensen die ons 
gegeven zijn, de omstandigheden die wij aantreffen.  

De kerk hoeft niet zoveel te doen, ze hoeft al helemaal niet allerlei interessante dingen te 
gaan doen. Ze hoeft uiteindelijk alleen maar aanwezig te zijn, stil te vallen en te luisteren hoe 
God hier waar wij zijn, rond en met en in ons, bezig is ons toekomst te geven, door alle pijn van 
verlies en afbraak, door alle woede en verdriet over verkeerde keuzes, door alle onvermogen en 
gêne heen. Daarna komt de rest – neen, niet vanzelf, maar wel onontkoombaar. ‘Wees hier. 
Wees stil. Luister’, zegt Nouwen (125). Steeds weer en steeds opnieuw. Wees hier. Wees stil. 
Luister. Wees hier. Wees stil. Luister. Dat moet toch te onthouden zijn. En we zijn hier met ruim 
tweehonderd mensen, dat lijkt me geen slecht begin. ‘Een kooi ging op zoek naar een vogel’ – 
laten we ons eindelijk opnieuw laten vangen.  
 


