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Dogmatiek, uit of  
door het stof?

HOEVEEL GEESTELIJK VERZORGERS ZULLEN 
de nieuwe Christelijke dogmatiek van 
Kees van der Kooi en Gijsbert van den 

Brink ter hand hebben genomen? Ik ga er-
van uit dat het er niet veel zijn. Het zijn met 
name orthodox christelijke kringen waarin 
dit boek met vreugde is gesignaleerd. Het is 
daarom een hachelijke onderneming om in 
dit blad op dit boek attent te maken. Waar-
om zou ik dat doen?

Het is normaal dat er boeken over allerlei 
vormen van geestelijke verzorging bestaan. 
Zij reiken het conceptueel kader aan waar-
binnen het beroep en de communicatie bin-
nen dat beroep vorm kan krijgen. Nu krijgen 
alle geestelijk verzorgers in hun werk te ma-
ken met geloofsuitingen van mensen. Waar-
om past een dogmatiek met haar bezin-
ning op geloof dan niet meer in de rugzak 
van deze beroepsgroep? Ik geef toe, de wijze 
van geloven die geestelijk verzorgers bij hun 
werk tegenkomen kan vaak op een lucifers-
doosje geschreven worden: ik geloof wel dat 
er iets is, en als het om lijden en dood gaat 
dan heb je daar wel iets aan. Je kunt je af-
vragen of je daarvoor een nieuwe dogmatiek 
nodig hebt. Maar daarover later meer. 

Deze dogmatiek is een knap staaltje werk 
van echte docenten. Aan het begin van elk 
hoofdstuk weet je wat je eruit kunt leren 
en wordt voor elk thema aansluiting ge-
zocht bij wat mensen vandaag bezig houdt. 
Op heldere wijze wordt uitgelegd hoe er in 

het verleden over alle geloofsthema’s werd 
nagedacht, wat er op het spel stond, waar-
om bepaalde beslissingen genomen werden, 
hoe daar vandaag de dag in de internationa-
le (!) theologenwereld mee omgegaan wordt 
en hoe verschillend ook de huidige theolo-
gische denkwegen weer zijn. Het boek roept 
daarmee de smaak van denken wakker. Het 
nodigt uit om je helder en conceptueel te 
bezinnen op de individueelste uiting van 
een zelf in elkaar geknutseld geloof van de 
mens van deze eeuw. Die individuele uiting 
is uiteraard van waarde, maar een mens 
kan volgens mij ook verzanden in een ei-
gen collage van geloof waar niemand meer 
wat tegen in brengt. Alsof het theologische 
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de eerste taal van ons dagelijks leven gaan-
de en staande houden. In deze dogmatiek 
krijg je soms het idee dat de geloofstaal sa-
menvalt met deze eerste taal en met de wer-
kelijkheidsbeleving die met het alledaagse 
gemoeid is. Ik kan daar zelf niet mee uit de 
voeten. Dat neemt niet weg dat dit boek mij 
uitdaagt om scherper theologisch over ge-
loof na te blijven denken dan mij als geeste-
lijk verzorger was gegeven. 

Maar zijn er niet eigentijdser systematisch 
theologen dan Van den Brink en Van der 
Kooi? Wat schetst mijn verbazing: Christa 
Anbeek, die haar sporen in de geestelijke 
verzorging heeft verdiend, doet een uitzon-
derlijke poging om alle loci van de dogma-
tiek zorgvuldig af te tasten op hun houd-
baarheid in bange dagen. Anbeek, zelf niet 
onbekend met grote verliezen in haar le-
ven, schrijft het boek De berg van de ziel sa-
men met Ada de Jong, die haar echtgenoot 
en haar drie kinderen bij een ongeluk in 
de bergen verloor. Het is, zoals de onderti-
tel zegt, een persoonlijk essay over kwets-
baar leven. Er bestaan veel boeken over ei-
gen leed, maar wat dit boek uniek maakt is 
dat de klassieke loci van de dogmatiek (pro-
legomena, god, schepping, de mens, chris-
tologie, pneumatologie, ecclesiologie en es-
chatologie) de hoofdstukken vormen en de 
bedding zijn waarin alle kwetsbaarheden 
een plaats krijgen. Je wrijft je ogen uit bij 
de inhoudsopgave! Is er een hermeneutische 
doordenking van de dogmatiek mogelijk 
voor moderne mensen rond het tragische 
van hun bestaan?

Op het eerste gezicht lijkt het haast te veel 
eer voor de dogmatiek dat ze zo’n promi-
nente plaats krijgt naast de hartverscheu-
rende verliezen in het leven van beide 
schrijfsters. Wat heb je dan aan gestolde ge-
loofstaal? Maar in tweede instantie is het 
een wonderschone poging om los te komen 
van het huiveringwekkende heilige eigen 
verhaal, waar geen mens nog een woord te-
gen in kan of durft te brengen. Samen gaan 
de schrijfsters op zoek naar woorden, stem-
men, gedachten die het uithouden te mid-

denken onbruikbaar is geworden, niet corri-
gerend en kritisch meer mag zijn, laat staan 
constituerend. Dat roept de vraag op welke 
theologische concepten voor de geestelijk 
verzorger bruikbaar zijn om geloof te behoe-
den voor cliché en vaagheid. De Christelijke 
dogmatiek probeert de wacht daarbij te hou-
den, coördinaten van denken uit te zetten 
en uit te nodigen om te argumenteren.

Het boek is een opvolger van de dogmatiek 
van Berkhof. Het is een protestantse kerkelij-
ke dogmatiek, het denkt na over het geloof 
van de kerk. Daarmee lijkt het voor geeste-
lijk verzorgers misschien te benauwd. Toch 
zet het boek juist ook aan om kritisch en we-
reldwijd over geloof te blijven nadenken en 
het geloof niet over te laten aan het voelen, 
ook al is het startpunt van geestelijk verzor-
gers het gelovige individu als subject van 
geloven. Dit laatste in tegenstelling met de 
barthiaanse theologie, die start bij het feit 
dat God iets openbaart waarin mensen be-
trokken raken. Het is niet nodig en mis-
schien ook niet zinvol een boek als dit van 
kaft tot kaft te lezen. Maar het is bijvoor-
beeld leuk om het op te slaan via het regis-
ter: je moet een overweging maken en zoekt 
dan in het register op thema of Bijbeltekst 
welke systematische gedachten een nieuwe 
dogmatiek daarbij te bieden heeft. En in ge-
vallen dat het je vreemd voorkomt, nodigt 
het zeker uit om zelf scherp te blijven den-
ken over geloofszaken en jezelf boven eigen 
vaagheden uit te denken.

Dogmatiek maakt gebruik van hulplijnen 
en denkconstructies om op een zindelijke 
manier over God na te denken. Mijn aarze-
ling bij dit boek ligt in het feit dat de denk-
vormen uiteindelijk te veel werkelijkheids-
gehalte krijgen. De hulpconstructie van de 
Drie-eenheid wordt bijvoorbeeld heel hel-
der en leuk uitgelegd. Maar het eind van 
het liedje is dat we in die hulpconstructie 
gaan geloven alsof het werkelijkheid is. Zo 
gaat het met God ook in dit boek. Uiteinde-
lijk wordt er in mijn perceptie te veel naar 
bewijsgrond gezocht. Volgens mij gaat het 
in geloof over een tweede taal waarin we 
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Opvallend is dat het verhaal van De Jong in-
gevlochten kan worden binnen het stramien 
van de vragen die de christelijke dogmatiek 
kent. Zij is in staat, wonder boven wonder, 
om naast haar ‘begraven identiteit als echt-
genoot en moeder’ (pag. 215) te leven en een 
pad te vinden van verbinding, waarbij ze 
zegt de weg van de godsdienst niet nodig te 
hebben. Anbeek is theoloog en eigentijds ge-
lovig. Heeft zij deze weg via de dogmatiek 
echt nodig? Kwetsbaar leven vraagt volgens 
mij om het beoefenen van de levenskunst 
waarbij niet alles van het leven in de greep 
komt van ziekte, gemis en verlies en tegelij-
kertijd jij, als slachtoffer, niet het middel-
punt van het universum wordt. In dat op-
zicht is het al een mijlpaal om je toevlucht 
te zoeken tot een ander gedachtegoed dan je 
eigen denken. Het is opvallend is dat er voor 
hen uiteindelijk van de dogmatiek niet veel 
bruikbaar is. Wat daarin volgens mij een rol 
speelt, is dat de geloofsleer ook voor Anbeek 
te weinig als vorm van verbeelding c.q. poë-
zie gelezen mag worden. De door haar aan-
gehaalde Gabriel van den Brink met zijn ‘ei-
gentijds idealisme’ (pag. 66), waarin hij een 
zoektocht doet naar het ‘Hogere in de Lage 
Landen’ met negen aspecten van toewijding 
die daarbij horen (te weten god, vaderland, 
werk, naaste, samenleving, liefde, lichaam 
en natuur) doet zelf de aanbeveling om de 
kracht van de verbeelding veel meer te ont-
futselen aan voor ons gestolde cultuurpro-
ducten. Waarom zou een dogmatiek daar 
niet ook bij kunnen horen? Tegelijkertijd 
gaat Anbeek met goede vrijmoedigheid haar 
eigen weg, door enerzijds de terreinen van 
de dogmatiek serieus te nemen en ander-
zijds tot een vrije vertaling van de begrippen 
te komen en door te stoten naar de echte 
vragen achter de begrippen. De eigen levens-
verhalen krijgen daardoor een andere diep-
gang, doordat ze nooit het laatste woord 
hebben en niet afgerond zijn maar in de be-
weging van het zoeken staan en aan de door-
gaande beklimming van het leven, de ‘berg 
van de ziel’, trouw blijven. 

Slotsom? Ik zou graag vaker iemand zo’n 
hermeneutische poging zien doen om de in-

den van ontberingen. Ze gebruiken daar-
voor de metafoor van de ‘steenmannetjes’, 
een wegwijzer in de bergen. (De partners 
van hen beiden stierven in de bergen.) De 
Jong is niet meer gelovig, ze had het geloof 
al voor het ongeluk losgelaten, maar gaat te 
rade bij alles wat geschreven staat over ver-
lies en komt zo bij Anbeek terecht. Samen 
vervolgen zij hun zoektocht. Anbeek zet de 
piketpaaltjes van de dogmatiek uit, om ver-
volgens te zien of hier richtingwijzers voor 
deze bijzondere bergtocht te vinden zijn. Al-
le bovenstaande loci worden verkend, ook 
al verzucht ze een keer: ‘Ik raak al haast 
weer verveeld en begin te twijfelen aan de-
ze zoektocht. Zullen we aan de hand van de 
richtingwijzers van het christelijk geloof 
niet eindeloos in het zelfde kringetje blij-
ven rondlopen. Hier heb je toch niets aan als 
God van je horizon verdwenen is’ (pag. 98). 
Maar ze houdt vol. Elke locus herbergt een 
vraag die er wel degelijk toe doet op de berg-
tocht, en door hertaling bevat die vraag ook 
het begin van een antwoord. Een voorbeeld. 
Bij de prolegomena gaat het in de klassieke 
dogmatiek over de gebiedsbepaling ten over-
staan van geloof en van andere wetenschap-
pen. In de hertaling van Anbeek en De Jong 
gaat het over de vraag waar we zijn en waar 
we naar toe gaan. Waar zij zijn is in een af-
grond. Waar ga je dan naar toe? Een eerste 
‘steenmannetje’ wordt dan: ‘Zien, horen, 
proeven, ruiken, tasten, voelen wat er van 
komt, niets doen, meebuigen met wat zich 
aandient, kijken of er op deze wijze iets te 
ontdekken valt’ (pag. 49).

Nog een voorbeeld. De locus van de christo-
logie, waar het thema van de verzoening, 
Christus die de mens met God verzoent, cen-
traal staat. Als richtingwijzer wordt het in 
de hertaling (via de weg van Spinoza): de on-
vermijdelijkheid van het lot, de eeuwigheid 
van de natuurwetten en de ‘flinckheid.’ ‘Ver-
zoening is in dit licht dat we ons neerleggen 
bij ons lot, ook bij het lot van de eindigheid. 
‘Flinckheid’ is dat wij ons inzetten om on-
danks alles dat te doen wat ons leven en dat 
van anderen bevordert’ (pag. 158 ).
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zongen of gehoorde geloofservaring, voor de 
geestelijk verzorger een gemakkelijker toe-
gangsweg tot de vragen van het tragische 
dan de dogmatiek kan bieden. 
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houd van de dogmatiek op levensthema’s te 
leggen. Het vak van de theologie verdient 
het om op het spel gezet te worden. Want 
als dat vak uiteindelijk weinig te bieden 
heeft in ons kwetsbare leven, kunnen we er 
wel mee ophouden. Ook al blijft, denk ik, 
de weg van liturgie en Bijbel, kortom de ge-


