
 
 
 
VERDIEPINGSARTIKEL BIJ www.reformatieenonderwijsnu.nl 
 
 
2. Godsdiensten en hun passie 
 
Lia van Aalsum 
 
Het woord 'reformatie' lokt vandaag de dag verschillende reacties uit. Afhankelijk van kennis, 
beleving en instelling zal iemand je vragend aankijken, met interesse je verhaal afwachten, de 
schouders ophalen of geërgerd wegkijken. Zo gaat dat vaak met begrippen die grote fenomenen 
aanduiden. Kennis ontbreekt of is beperkt en gaat meestal gepaard met positieve of negatieve 
gevoelens. Gaat het om religie, dan komen we zeker in Nederland op een lastig terrein. De kennis is 
doorgaans fragmentair en veelal negatief gekleurd. Voor veel volwassenen hebben godsdienst, kerk 
en geloof afgedaan. Soms gaan jongeren hierin mee. Er komt alleen maar ellende van, zegt men. Of 
je nu kijkt naar de katholieken, de protestanten, de moslims of de joden: het is een en al agressie, 
corruptie en bekrompenheid, een enkele uitzondering daargelaten. 
 
Dit is een realistische invalshoek. Godsdienstige overtuigingen zullen immers altijd weer gepaard 
gaan met agressie. Dit komt doordat er passie in het spel is. Gedrevenheid loopt altijd het gevaar 
van overdrijving. Passie kan een eigen leven gaan leiden en dwingend worden. Dit geldt op het 
persoonlijke vlak voor een individu, maar ook in bredere zin voor een gemeenschap van gelovigen of 
de politiek-sociale samenleving. Passie verwordt dan tot manipulatie en werkt destructief. 
 
Maar we kunnen ook anders kijken. In de kern namelijk werkt de religieuze passie bezielend en 
vitaliserend. Dragende figuren van een godsdienst zijn hoe dan ook geraakt door Iets wat of Iemand 
die het louter menselijke overstijgt. Dit geldt voor zowel de oorspronkelijke inspiratie als het vervolg, 
de ontwikkeling van een traditie. Steeds weer weten mensen zich geroepen om over de grenzen van 
het bekende heen te gaan. Ze ontdekken iets van een buitengewone orde. Dit is persoonlijk, 
uitnodigend en soms confronterend. Ze worden aangesproken door Iets of Iemand in een mens, een 
tekst, de natuur, een gebeurtenis en soms zelfs on-middel-lijk. Ze voelen iets aan van 
oorspronkelijkheid en bestemming, van heelheid en vruchtbaarheid, voor zichzelf en in relatie tot de 
huidige of toekomstige gemeenschap. Langzaam maar zeker wordt hun leven verrijkt met een 
diepere zin en groeien zij in eerbied voor zichzelf, de ander en het grotere verband. Door de doornen 
(in zichzelf en in zijn omgeving) heen bloeit de mens op, liefdevol en kritisch, in toenemend ontzag 
voor die geheimvolle Stem. 
Teksten met verhaalfragmenten (met historische en mythische elementen), poëzie (vreugdeliederen, 
wanhoopsuitingen) en aanwijzingen (je zult niet doden; heb zorg voor je naaste, enzovoort) helpen 
om deze vermoedens en ervaringen vast te houden en aan volgende generaties door te geven. 
Rituelen en regels voor het gemeenschaps- leven bieden kaders om de oorspronkelijke inspiratie te 
bewaren en te voeden. 
 
Idealiter gaat het in godsdienstige bewogenheid hierom: op het spoor komen van een diepere en 
specifieke levenszin, en deze passie doorgeven in grondhouding en gedrag, in woorden en leefregels. 
Dat dit geregeld leidt tot ontsporingen, zal niemand met enige kennis van mensen en 
organisatiedynamiek verbazen. Steeds weer heeft het in de geschiedenis van godsdiensten geleid tot 
bijstellingen en hervormingen. Reformatie en contrareformatie zijn daarvan een prachtig voorbeeld. 
Het zou echter jammer zijn om ze slechts als voorbeeld en interessant fenomeen van lang geleden te 
beschouwen. Sterker nog, juist in onze tijd, waarin godsdienstigheid meer dan eerder zowel afkeer 
als fundamentalisme lijkt op te roepen, kunnen deze hervormingsbewegingen ons veel leren. Ze 
helpen ons om oog te krijgen voor de oorspronkelijke inspiratie van de grote hervormers, om te 
doorzien hoe mannen en vrouwen hun eigen rol spelen, zicht te krijgen op de vormende en 
misvormende rol van receptie en de (kerk)politieke context, en om in te zien, hoe belangrijk scholing 
is voor de kwaliteit van godsdienst en samenleving. 
 
Luther had hier oog voor en volgde zijn passie. In een ander verdiepingsartikel volgen wij hem. 


