
1 

 

TOCHTGENOOT MET EEN BLIJDE BOODSCHAP 

Jezus/Jezelf in elkaar herkennen op een katholieke school 

[ lezing, 18 januari 2013, TPC, Antwerpen ] 

 

Dr. Jürgen Mettepenningen 
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Geachte Dames en Heren, 

 

Vooraleer mijn lezing aan te vatten, heb ik goed nieuws voor u. Kijkt u eens goed rond in de zaal en 
bewef: één van u is de Messias! Waauw… Aangezien dit wel heel bijzonder nieuws is, kom ik er straks 
uiteraard uitgebreid op terug. Maar eerst, zoals het hoort, een inleiding. 

 

[Met een drieledige positieve inleiding…] Spreken over de jeugd van vandaag, of over het christelijk 
geloof, of over de kerk vandaag: het begint vaak met klagen. Een catalogus van negatief nieuws, 
problemen, miserie en jammerklachten passeert dan niet zelden de revue. Zo niet vandaag, want een 
opsomming van alle problemen creëert volgens mij een atmosfeer waarin het betoog eindigt met 
nog méér problemen. Ik wil dan ook bij wijze van inleiding een drieledige lofzang aanheffen, geen 
klaagzang: 

1. De jongeren van vandaag zijn mensen die midden in het leven staan. Je maakt hen niets wijs. 
Ze zijn niet op hun mondje gevallen, en degenen die dat wel zijn, zijn soms het meest actief 
op sociale websites. Jongeren willen van hun leven iets maken, vinden dat ze dat vooral zelf 
moeten doen. De zorgen van de meesten onder hen zijn luxezorgen – de zinvragen die ze 
stellen zijn echt en doorleefd. Ze zoeken naar zin, staan open voor authentieke meningen, 
willen om hun eigen mening gerespecteerd worden, ze haten hypocrisie of mensen die niet 
doen wat ze zelf zeggen. Jongeren zijn doeners: het is ongelooflijk om te zien hoeveel 
jongeren vandaag de dag geëngageerd zijn in het verenigingsleven, hoe velen onder hen zich 
met een goed hart inzetten voor leeftijdgenoten en waardevolle projecten. Jongeren hebben 
idealen, hebben dromen en willen er geraken. Ze willen daartoe de kans krijgen. Jongeren 
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staan open voor heel veel zaken, zonder eelt op de ziel, positief, bereid om mee te bouwen 
aan wat de wereld wat beter kan maken. Dames en heren, ik geloof de titularis op het einde 
van mijn zesde jaar secundair onderwijs die me zei dat ze het een eer vond om aan ons les te 
geven. Het is inderdaad een eer om vandaag aan jongeren les te geven. 

2. Het christelijk geloof is een fantastisch geloof met een ‘ongehoorde’ boodschap.1 Ik mag 
geloven in een God die het wel en wee van zijn volk kent, betrokken is op elke persoon en 
bereid is eenieder steeds nieuwe kansen te geven; een God voor wie recht moet geschieden, 
maar waar barmhartigheid het laatste woord heeft; een God die zijn stem via verschillende 
personen laat horen, en die in Jezus zichzelf op de meest eminente wijze heeft geopenbaard. 
Ik mag geloven in een God die het beste met mensen voor heeft, die het beste in mensen 
naar boven kan halen. Op grond van mijn geloof mag ik hopen op een hiernamaals, op 
vergeving van al mijn gekende en ongekende zonden, op verrijzenis zelfs. Het geloof draait 
rond een Blijde Boodschap, voor mensen van alle tijden, los van de positie die eenieder in de 
maatschappij inneemt. Het is een boodschap van leven, “opdat allen leven zouden bezitten, 
en wel in overvloed”, zoals Johannes zijn evangelie afsluit. Het is een bruisende bron waar 
jongeren zich aan kunnen laven.2 

3. Dank zij de kerk kon ik Jezus leren kennen, mag ik verbonden zijn met zoveel andere 
gelovigen, heb ik een liturgisch stramien van zondagse eucharistievieringen en een ethische 
leidraad van morele normen en waarden. De kerk heeft schitterende mensen voortgebracht 
– heiligen – die aan de hand van hun talenten Jezus op een voorbeeldige wijze nagevolgd 
hebben. Dankzij de kerk is er op het terrein van de caritas al zoveel goed werk gedaan, en 
nog steeds! Eveneens dankzij de kerk hebben wij katholieke scholen en zitten wij hier 
vandaag samen… 

 

[… ,die de realiteit niet wil ontkennen…] Ben ik met dergelijke positieve inleiding niet te ver van 
de realiteit afgedwaald? Heeft u met andere woorden niet de verkeerde spreker uitgenodigd, een 
naïeveling. Uiteraard heb ik weet van onhandelbare jongeren, van misplaatst gebruik van de 
mondigheid van leerlingen en hun ouders, van het probleem van sommige leerkrachten om interesse 
op te wekken voor hun vak en tucht in de klas te houden. En uiteraard weet ik dat het christelijk 
geloof vandaag niet zo ‘in’ is, zelfs al een hele poos “algemeen betwijfeld”3: velen zijn er niet (meer) 
in geïnteresseerd, de evangeliën lijkt op het sprookje van Sneeuwwitje waarin het hoofdpersonage 
ook uit de dood ontwaakt (stel u voor!) en onder degenen die Jezus aanvankelijk aanhingen zijn er 
heel wat voor wie de boodschap te radicaal is, iets wat Jezus in zijn tijd overigens zelf heeft 
meegemaakt bij zijn volgelingen (Johannes 6). Tot slot weet ik dat het in de kerk niet op alle vlakken 
goed draait, dat spreken over de kerk zeker in de ogen van de ouders van jongeren niet ‘sexy’ is, dat 
er pedofilieschandalen zijn, dat er een gemiste aansluiting is als kerk ten aanzien van de samenleving, 

                                                           
1 Ik gebruik de term ‘ongehoord’ in verwijzing naar het boek van Peter Schmidt, Ongehoord: Christen zijn 
volgens de Bergrede, Leuven: Davidsfonds, 2008. 

2 Cf. Lode Aerts, Nieuwkomers bij de bron: Als de kerk naar jongeren luistert, Antwerpen: Halewijn, 2003. 

3 Cf. Harry Kuitert, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof: Een herziening, Baarn: Ten Have, 1992. 
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enzovoort.4 Het is goed dat dit alles ter sprake kan worden gebracht vandaag. Meer zelfs, er kan 
slechts sprake zijn van ware en realistische evangelisatie en evangelische spirit als ook deze zaken 
allemaal aan bod komen. En toch…   

[… maar van die realiteit niet alleen het negatieve wil erkennen en laten doorwegen, …] 
Enkele jaren geleden, tijdens een synode over Europa over de crisis, gebruikte kardinaal Danneels de 
volgende mantra: “Is het dan allemaal zo negatief?” Ik denk daar soms aan wanneer ik media en 
mensen bezig hoor over onze jeugd, over christendom en over kerk: is het dan allemaal zo negatief? 
Ik kan dat niet geloven op grond van verschillende getuigenissen en eigen ervaringen. Vandaar dat ik 
deze voordracht heb aangevat met een positieve noot. De toon is daarmee gezet voor een positieve 
insteek, een positief perspectief, zonder de realiteit uit het oog te verliezen, uiteraard. 

 [… willen we het over drie zaken hebben in deze lezing] In wat volgt wil ik eerst spreken over 
de school, vervolgens over de Blijde Boodschap en daarna over de manier om zich als katholieke 
school te enten op de Blijde Boodschap. Anders gesteld: we gaan het hebben over de schoolcontext, 
het verhaal van de Blijde Boodschap en de manier om dat verhaal verder te schrijven binnen de 
school. Daarmee reik ik aan het begin van deze dag wat stevig ‘katholiek denkwerk’ aan, wetend dat 
tijdens het verdere verloop van deze dag ‘praktischer’ zaken aan bod zullen komen. 

 

 

1. Setting: De school als geloofsgemeenschap 

 

[In de school als kerkgemeenschap… ] Het risico nemend om aanzien te worden als iemand die vanuit 
de kerk de schoolwereld accapareert, durf ik het aan om de school als setting of context niet alleen 
te omschrijven als een onderwijsgemeenschap of een vormingsgemeenschap, maar ook als een 
geloofsgemeenschap of een kerkgemeenschap. Daarmee reageer ik meteen tegen het wij-zij-denken 
dat vandaag op talloze domeinen op misplaatste wijze mode is en ook is vast te stellen met 
betrekking tot de verhouding tussen school en kerk. De kerk is niet te reduceren tot de parochie, met 
meneer pastoor en zijn pastoraal team, los van de school. Historisch gezien hebben beide weliswaar 
nooit ver van elkaar gelegen – zoals monseigneur Johan Bonny terecht in zijn visietekst schrijft: “Het 
eerste wat op een parochie werd gebouwd, was meestal een school”5 – maar voor de katholiciteit 
van een school geldt niet de band met de parochie als parameter bij uitstek, dan wel vooreerst de 
mate dat de school zelf kerk is. Toen ik deze tekst gisteren door een collega liet lezen, zei die: “Wil jij 
met dergelijke visie nu terug naar de jaren stillekes?” Mijn antwoord is neen, maar misschien is ons 
kerkbeeld nog te veel beïnvloed door de kerk van de jaren stillekes… De parochie, met al haar leden, 
                                                           
4 Cf. Hans Küng, Is de kerk nog te redden?, Baarn: Ten Have, 2011 en twee boeken van me: Jürgen 
Mettepenningen, Welke kerk? Vandaag en morgen, Leuven: Davidsfonds, 2011 (3 drukken); idem, Kan een 
nieuw concilie de kerk redden? Vragen bij de verjaardag van Vaticanum II, Kalmthout: Pelckmans, 2012. 

5 Johan Bonny, “Een houtskoolvuur met vis erop en brood”: Visietekst van en voor het bisdom Antwerpen, 
Antwerpen: Bisdom Antwerpen, 2012, p. 41. 
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is een gestalte van de kerk, maar niet de enige. Ook een katholieke school is een gestalte van de kerk, 
net zoals een gezin dat ook kan zijn. Anders gezegd, wanneer we het binnen het kader van katholieke 
scholen hebben over de kerk, dan is het een wij-verhaal, net zoals dat in een parochie zo is. En zoals 
dat in de band tussen beide is. Dat heeft repercussies. Bijvoorbeeld: wanneer de afgelopen 10 jaar er 
een halvering is gekomen van het aantal kerkgangers op zondag, dan is dat ook in de lerarenkamer 
en in de directiekamer merkbaar. Wanneer er op maatschappelijk én kerkelijk niveau minder 
affiniteit is met wat Rome zegt, dan is dat opnieuw ook in diezelfde kamers vast te stellen. En vanuit 
de lerarenkamer en de directiekamer ook in de klassen, waar leerlingen zitten van ouders bij wie de 
betrokkenheid op geloof en kerk ook tanend is, laat staan de interesse. Kortom: de school is niet 
alleen een afspiegeling van wat maatschappelijk leeft, maar ook van wat leeft ten aanzien van de 
kerk en wat er beweegt of niet beweegt binnen de kerk. Een school is dus naast een 
onderwijsgemeenschap en een micro-samenleving, ook een geloofsgemeenschap en micro-kerk. 

 [… ,waar katholiek zijn te vergelijken is met een ajuin, …] Zijn onze scholen dan allemaal zo 
katholiek als dat de naam en niet zelden ook de faam aangeven? Het antwoord is afhankelijk van wat 
men verstaat onder katholiek.6 Het zou bijvoorbeeld een goede oefening zijn om in deze zaal na te 
gaan wat de inhoud is van de term katholiek. Ik ga hier zelfs meteen verder, om de zaken zo duidelijk 
mogelijk te stellen: wat is rooms-katholiek? Zonder hier nu de oefening te doen en zonder het 
resultaat van die oefening voor de volle honderd procent te kunnen voorspellen, kan ik u garanderen 
dat het antwoord geen unaniem gedragen definitie zou zijn. Misschien is de kerk een ajuin. Er is een 
veelheid aan lagen die de term ‘rooms-katholiek’ in zich draagt. Het is niet met één zin uit te leggen, 
en dat hoeft ook niet. Anders gezegd: er mogen verschillende antwoorden zijn omdat er 
verschillende lagen zijn, zij het – uiteraard – dat de verschillende antwoorden complementair dienen 
te zijn. 

 [… is Jezus’ gelaat de maat …] Of een school katholiek is, wordt niet alleen bepaald door wie 
de stichter is, of wie het bisdom leidt of wie in de Inrichtende Macht zetelt, maar ook – niet in het 
minst – van de directie en leerkrachten die op dit moment werkzaam zijn in de school. Zij bepalen in 
grote mate het gelaat van de school. Met het denken van Emmanuel Levinas in het achterhoofd, 
zouden we het hier uitgebreid kunnen hebben over dat ‘gelaat’, net zoals we het kunnen hebben 
over het ‘gelaat’ van de leerlingen.7 Ook hier mag geen wij-zij-denken primeren, maar de context van 
de school betreft uiteindelijk wel twee categorieën: degenen die vormen en degenen die gevormd 
worden. Het gelaat van beide partijen, die samen het gelaat van de school vormen, is van groot 
belang. In se draait het in de omgang met elkaar, zowel tussen beide partijen als binnen iedere partij, 
rond de vraag: mag ik in jou Jezus herkennen en kan jij in mij Jezus herkennen? Die vraag is inderdaad 
de centrale vraag van mijn lezing: mag ik in jou Jezus herkennen en kan jij in mij Jezus herkennen? 

                                                           
6 Over deze thematiek verscheen recent, in het licht van de vijftigste verjaardag van het Tweede Vaticaans 
Concilie, een interessant artikel van Karim Schelkens, Van dualisme naar veelheid: Pleidooi voor een ‘katholieke’ 
lezing van het Tweede Vaticaans Concilie, in Collationes 42 (2012) 381-401. 

7 In Vlaanderen heeft Roger Burggraeve in de geest van Emmanuel Levinas veel waardevolle bijdragen 
geschreven, waarbij de Bijbel centraal staat. Bijvoorbeeld: Roger Burggraeve, Eigen-wijze liefde: Fragmenten 
van bijbels denken, Leuven – Leusden: Acco, 2000. 
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 [… in het omgaan met alle mensen en omstandigheden; …] Binnen een schoolcontext als 
onderwijsgemeenschap komt deze vraag wereldvreemd over, bij de haren getrokken zelfs. Wanneer 
de schoolcontext echter ook als geloofsgemeenschap wordt bekeken, is dit precies de vraag die er 
toe doet, waar het in se rond draait. Niet in de eerste plaats in theorie, maar wel in de praktijk. Het 
gaat er immers om hoe we omgaan met onszelf en met elkaar in het dagelijks leven van een school. 
Het gaat over het omgaan met zwakke leerlingen die onvoldoende presteren, met ouders die de 
grote of net de kleine kanten van hun zoon of dochter niet willen erkennen, maar ook over het 
omgaan met gezagsverhoudingen, met tucht, met het krijgen of moeten melden van een harde 
boodschap, of het omgaan met een ziekte van een personeelslid of van een leerling, met overlijdens 
van personeelsleden, leerlingen of familieleden, en ook het omgaan met conflicten op de 
speelplaats, op het internet of sluimerend onderhuids op grond van een verkeerd woord of een foute 
inschatting, of nog: het omgaan met personeelsleden die hun vrouw verlaten omdat ze een 
verhouding zijn begonnen met een collega, of met de leerling die zich out als homoseksueel geaard, 
of met de leerling die zwanger is? Om de opsomming af te ronden: hoe gaan we om met 
meningsverschillen, met ambitie, met jaloezie, en ja… met onszelf en de ander zoals die is? 

 [… dat is het fundament] Al deze vragen, de zaken die er in aan bod zijn gekomen en degene 
die niet aan bod zijn gekomen: zij maken duidelijk dat de school een microkosmos is. Alle aspecten 
van het leven zijn aanwezig in de wereld van de school of komen vroeg of laat voor. De centrale 
vraag van deze lezing komt dan misschien vreemd over, maar kan volgens mij gelden als hoeksteen 
van het antwoord op alle vragen die daarnet gesteld zijn. Meer zelfs, het gaat een basisattitude 
worden, een soort van reflex: mag ik in jou Jezus herkennen en kan jij in mij Jezus herkennen? Nu, ik 
besef ook wel dat het misschien wat knullig of zelfs lachwekkend kan overkomen, deze vraag, en toch 
houd ik er aan vast. Niet uit eigen koppigheid – wie ben ik tenslotte? – maar vanuit de overtuiging 
dat deze benadering het verdient om nader uiteengezet te worden op grond van een verwijzing naar 
het centrale verhaal van het christelijk geloof en de rooms-katholieke kerk: de Blijde Boodschap. 

 

 

2. De kracht van het verhaal: de Blijde Boodschap 

 

[De twee pijlers van het evangelie …] Laat ons maar meteen een kat een kat noemen. De twee pijlers 
van de Blijde Boodschap, die tevens de twee centrale punten zijn van het credo, zijn het moeilijkst uit 
te leggen. Ik heb het dan over een God die mens wordt en over diezelfde mens die na zijn overlijden 
opstaat uit de dood. Het betreft dus Kerstmis en Pasen. Precies deze twee pijlers – de incarnatie en 
de verrijzenis – zijn van cruciaal belang voor het thema van herkenning. Zonder te willen dat deze 
lezing verglijdt tot een hoogtheologisch traktaat, wil ik kort aangeven hoe herkenning een rol speelt 
bij de menswording en de verrijzenis, waarbij ik meteen een link maak naar de wereld van het 
schoolleven. 

[… en daarmee het hele evangelie …] De twee pijlers van het gebouw kunnen uiteraard niet 
beschouwd worden zonder het hele relaas van de Blijde Boodschap mee in rekening te nemen. Mijn 
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geloof dat in Jezus God zo herkenbaar was zoals dat nooit tevoren en nooit erna bij iemand anders 
gebeurd is, zodat hij beleden kan worden als God en ik dus belijd dat God zich heeft geopenbaard in 
Jezus, kan inderdaad niet zonder de woorden en daden van Jezus in ogenschouw te nemen. Anders 
gezegd: kijk naar wie Jezus is, en je ziet wie God is. De eerste imperatief voor christenen betreft dan 
ook de woorden waartoe Augustinus zich in zijn tuin voelde aangesproken: “Tolle lege”, ‘neem en 
lees’. Het betreft het gebod van de aandacht voor het getuigenis over Jezus’ leven en werk, zijn 
woorden en daden, zijn bidden, zijn vreugde en zijn lijden. Daarmee is niet alleen gezegd dat de 
Bijbel een centrale plaats inneemt in het leven van christenen, maar ook dat alles wat over Jezus in 
het evangelie werd geschreven volgens christenen relevantie heeft voor een bepaalde kwaliteit van 
mens-zijn vandaag.  

[ … leiden vandaag tot de tweeledige kernvraag …] Dat heeft heel veel te maken met de 
tweeledige kernvraag: Mag ik in jou Jezus herkennen en kan jij in mij Jezus herkennen? Na de tijd 
waarin Jezus zich kenbaar heeft gemaakt aan mensen, tijdens zijn aardse leven, is het nu immers 
bijna tweeduizend jaar de tijd van de herkenning van Jezus. Ik bekijk het element van herkenning 
eerst vanuit het oogpunt van de menswording en daarna vanuit dat van (een bepaalde spirituele 
benadering van) de verrijzenis, waarbij ik de wereld van de Bijbel en die van de actualiteit met elkaar 
verbind. 

[ … die draait rond herkenning als/van christenen op een eigentijdse manier, op de leest 
geschoeid van Gods menswording en Jezus’ verrijzenis] Na een tijd waarin geloof draaide rond het 
‘nazeggen’ van wat de kerkleiding/katechismus voorhield en de tijd daarop waar we 
moesten/moeten vertrekken van de (ervaring van de) leerlingen, is de tijd gekomen – meen ik – voor 
de tussenpositie van herkenning van God, anderen en mezelf in de spiegel van verhalen van de 
Bijbel. Werkelijkheid en evangelie kunnen hand in hand gaan… Dergelijke ‘nieuwe’ aanpak vereist 
inspanning, waarvan het aanhoren van deze lezing wellicht al iets aangeeft ;-) 

 

 

a. Menswording en herkenning 

 

[Jezus is beeld en voorbeeld …] In Jezus heeft God zich op de meest duidelijke manier kenbaar 
gemaakt aan mensen. Binnen het kader van deze dag herhaal ik het wat aangepast aan het thema 
van herkenning: God heeft zich in Jezus op de meest duidelijke manier herkenbaar gemaakt voor 
mensen, zich te herkennen gegeven. Uiteindelijk draait het in Jezus niet om Jezus an sich, maar om 
zijn relatie met God en, finaliter, om onze relatie met God. Toen ik onlangs in Ternat een lezing hield, 
vroeg iemand van het publiek mij nadien: ‘Wie is Jezus voor u?’ Ik heb kort geantwoord: ‘Voor mij is 
hij beeld van God en voorbeeld voor mensen’. Dat wil zeggen: God laat zich kennen aan mij via Jezus 
en roept mij op zoals die Jezus te leven – aan de openbaring is een appel verbonden. Voor mij 
betekent dat ook dat ik niet kan spreken over Jezus zonder God ter sprake te brengen, maar ook dat 
ik niet over God kan spreken buiten Jezus om. Dat heeft consequenties, ook binnen een katholieke 
school. Om me te beperken tot vier ervan: (1) Men is het aan zichzelf verplicht om God en Jezus bij 
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naam te noemen – weg dus met het vaag spreken over ‘christelijke waarden’ of het christelijk 
discours te verengen tot louter waarden: zij zijn pas christelijk te noemen als men ze verbindt aan 
Christus, aan de manier waarop Jezus ze heeft voorgehouden en voorgeleefd; (2) Men dient door te 
stoten naar God – het christelijk geloof draait niet rond Jezus als superman of wonderboy, maar het 
leven van Jezus krijgt pas zin vanuit de band met zijn Abba; (3) aandacht voor het leven van Jezus, 
vereist dat de Bijbel een plaats krijgt op school, binnen en buiten de godsdienstles, als woord van 
leven, als inspiratiebron; (4) het gaat in de Blijde Boodschap niet alleen over geloof of belijdenis, 
maar in de eerste plaats over geloven: de praxis, de beleving. Tochtgenoot zijn begint niet met te 
praten, maar met elkaar op stap te gaan. 

 [… en daagt ons uit om met Gods genade …] Maar hoe kunnen die mooie hoge woorden in de 
werkelijkheid concreet worden. In aansluiting bij de vier elementen van zonet geef ik twee 
uitdagingen aan. Werken aan elk van die uitdagingen ervaar ik als werken aan een antwoord op de 
vraag of Jezus in mij herkend kan worden. Niet dat een positief antwoord op die vraag louter mijn 
verdienste zou zijn – laten we de genade en elkaars inbreng niet uitschakelen. Uiteindelijk is het God 
die mij via het verhaal van Jezus zowel uitdaagt tot Jezusnavolging als dat Hij me helpt en zegent om 
die navolging te kunnen verwezenlijken. Maar ook: het zijn de leerlingen, leerkrachten, collega’s die 
me uitnodigen om het beste in mij naar boven te halen, en in een katholieke school houdt dat beste 
verband met God. 

[… aan verontwaardiging en …] – Verontwaardiging is een modewoord geworden. Denken 
we maar aan de indignados – de verontwaardigden van de antiglobalisatiebeweging – of aan het 
succes van het boek Indignez-vous! dat de toen 94-jarige Stéphane Hessel schreef. Ook in het 
evangelie is er verontwaardiging aanwezig. Ik verwijs naar het fameuze 23ste hoofdstuk van het 
Matteüsevangelie, waar Jezus de farizeeën en schriftgeleerden vergelijkt met witgekalkte graven en 
hen verwijt hypocriet te zijn: ze houden goede dingen voor, maar doen het zelf niet. “Luister naar 
hun woorden maar kijk niet naar hun daden”, zegt Jezus. De kern van verontwaardiging is het protest 
tegen alles wat niet authentiek is, wat niet waarachtig is. Heden valt er echter nog een andere vorm 
van verontwaardiging waar te nemen – een ontsporing volgens mij van de verontwaardiging – 
namelijk het protest tegen datgene dat niet verloopt zoals ik het wil. Wat ik wil, wordt dan de norm – 
en over wat er niet mee strookt, ben ik verontwaardigd. In beide gevallen beoogt de 
verontwaardiging dat de situatie verandert: in het eerste geval dat de waarachtigheid of 
authenticiteit wordt hersteld, in het tweede geval dat er gehandeld wordt in overeenstemming met 
wat ik wil. Ik denk dat het evangelie allen, op eender welke werkvloer en in eender welke positie, 
voor de uitdaging plaatst om onze verontwaardiging kritisch te bekijken. Over wat ben ik allemaal 
verontwaardigd? Waarom ben ik verontwaardigd? Omdat ik me in mijn functie of persoon bedreigd 
weet, of omdat het algemeen belang geschonden is? Wat beoog ik met mijn verontwaardiging? En 
hoe uit ik ze? In nors gedrag, in hautain gedrag, in roddel, in opgekropte frustratie? Wanneer ik de 
Blijde Boodschap lees, dan ontdek ik een school van de liefde, een referentiekader, een soort van 
gewetensspiegel. Noem het een herkenningsspiegel. Dat referentiekader overstijgt immers mijn 
persoontje, waardoor verontwaardiging verbonden wordt met zelfrelativering, maar ook met 
zelfwaardering: het eerste weerhoudt me ervan om aan de bekoring toe te geven dat ikzelf de norm 
wordt, het tweede moedigt me aan om me met al mijn talenten te engageren voor de verandering 
waarop de verontwaardiging aast. 
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[… vergeving gestalte te geven …] – Waar mensen samenleven worden fouten gemaakt en 
dient men er op een gepaste manier mee om te gaan. Dat geldt zo voor het gezin, waar de huisregels 
en het gezag van de ouders gelden; dat geldt zo voor de maatschappij, waar de wetten van de staat 
gelden. En dat geldt ook voor de school. Iedere vorm van samenleven of van gemeenschap is anders, 
maar de basisnoties zijn dezelfde: een gemeenschap en haar regels (geschreven en ongeschreven). 
Het is zo dat wie tegen de regels zondigt, de gemeenschap schade berokkent en dat men daarvoor 
op een bepaalde manier verantwoording moet afleggen, gesanctioneerd wordt of de overtreding 
dient goed te maken. In een school hebben we daarvoor het palet van strafschrijven, strafstudie, 
uitsluiting van de school voor enkele dagen of zelfs voor altijd, enzovoort. Komen christendom en 
kerk af met de notie van vergeving en verzoening! Niet om straffen overbodig te maken of van hun 
waarde te ontdoen, maar wel om ze een plaats te geven in een proces dat niet eindigt met de straf of 
de Wiedergutmachung. Waar straf een juridische of morele term is, zijn vergeving en verzoening 
veeleer relationele termen. Anders gesteld: een fout verdient een straf, maar degene die de fout 
begaan heeft en de straf uitvoert, verdient ook om opnieuw volwaardig in de gemeenschap/klas 
opgenomen, aanvaard en erkend te worden, mits eerst de straf uitgezeten is uiteraard. Grote 
woorden allemaal om te zeggen dat Jezus in het evangelie niemand  reduceert tot zijn fout, het 
geknakte riet niet breekt, niemand op grond van een fout veroordeelt of uit de gemeenschap stuurt, 
en steeds oog heeft voor de mens achter de fout: zonder de fout goed te praten, wel om ze te 
begrijpen. Anders gezegd: een leerling of leerkracht die een fout heeft begaan, verdient meer dan op 
het matje geroepen te worden. Misschien is er meer nodig dan dat hem een lesje wordt geleerd. 
Misschien heeft hij aandacht of een luisterend oor nodig, of hulp. En toch… Wanneer een leerling 
voor de zoveelste keer de les verstoord, wat dan? Vergeven tot 7 maal 70 maal? We mogen niet 
naïef zijn. Precies omdat vergeving en verzoening relationele termen zijn, moet de goede wil van 
twee kanten komen… 7 maal 70 maal mag dan gerust vertaald worden als ‘meer doen dan wat je 
moet doen of dan wat je van nature uit zou doen’.  Dat is soms al heel wat… 

Zowel verontwaardiging als vergeving verdienen meer commentaar en concrete voorbeelden 
op maat van de school. Sta me toe dat ik dat aan u overlaat, die meer thuis zijn in de wereld van de 
school. In ieder geval ben ik er rotsvast van overtuigd dat een school waar gewerkt wordt aan de 
gepaste verontwaardiging en aan vergeving en verzoening, een school is die voor alle actoren een 
meerwaarde heeft. De woorden hebben immers te maken met verbondenheid, rechtvaardigheid, 
mildheid, voornemens, mogen herkansen, enzovoort. 

[ … waarbij je zelfs niet op de eerste plaats hoeft te belijden dat het voorbeeld ook Gods beeld 
is] Het feit dat Jezus in mij herkend zou kunnen worden, hangt in belangrijke mate af van het feit dat 
ik me inzet om me aan Jezus te spiegelen, op alle vlakken van het leven. Dat is zeker niet altijd 
vanzelfsprekend of gemakkelijk. Wat ik heb aangegeven is vakoverschrijdend en klasoverschrijdend: 
het heeft te maken met persoonscultuur en schoolcultuur, met pedagogisch project en 
levensbeschouwing. Draait het hier dan rond Jezus as such? Neen! Scherp gesteld: je hoeft geen 
gelovige zijn om je aan Jezus’ wijsheid en voorbeeld op te trekken, maar een gelovige belijdt dat God 
in het spel is, wat meteen een extra motivatie geeft. Anders gesteld: Jezus als voorbeeld nemen 
betekent niet dat het noodzakelijk is om te geloven dat hij beeld is van God, meer zelfs: ‘het’ beeld is 
van God. Dat mag misschien aanleiding geven tot een zucht van verlichting bij sommigen omdat ze 
dan de belijdenis achterwege kunnen laten en zich veilig kunnen terugplooien op een vorm van 
ethiek die ons reeds brengt tot ‘meer of beter mens worden’, een katholieke school is meer dan 
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ethiek. Vandaar dat het benoemen van de inspiratie van de ethiek van belang is. Of, refererend aan 
de titel van een boek van me: in de toepassing van de Blijde Boodschap mag de Blijde Boodschap zelf 
niet verzwegen worden.  

 

 

b. Verrijzenis en herkenning 

 

Wat moet er dan nog gezegd worden over de verrijzenis? Is alles al niet gezegd? Neen, want spreken 
over Jezus zonder de verrijzenis ter sprake te brengen mag dan opnieuw veiliger en hedendaagser 
lijken, het zou onvolledig zijn. Zeker vanuit het thema van herkenning dient de verrijzenis zich aan als 
gepaste sleutel om in te gaan op de vraag of we Jezus in elkaar mogen herkennen. 

[Met twee verrijzenisverhalen …] Kort na zijn dood doen verschillende mensen op 
verschillende plaatsen de ervaring van hun leven op. Zo verhalen de evangelisten over Maria 
Magdalena, een vrouw die dicht bij Jezus stond. Bedroefd was zij naar zijn graf gegaan. Tot haar 
verstomming vond ze het graf leeg. Radeloos vraagt ze de tuinman of hij het lichaam heeft verlegd. 
Pas als de tuinman haar naam uitspreekt, herkent ze hem. ‘Maria’: dat ene woord is genoeg voor 
haar om hem te herkennen: de tuinman is Jezus zelf.  Ik ontwaar in dit verhaal de aandacht voor 
het onverwachte: in de stem van mensen van wie we het niet verwachten – en dat kan de directeur, 
leerkracht of leerling zijn (de tuinmannen van vandaag die in het evangelie geen naam krijgt) – kan 
Jezus’ stem herkend worden. Wie iemand kan aanspreken met zijn of haar naam, voelt zich meer 
aangesproken. 

Een ander verhaal is dat van twee mannen die na Jezus’ kruisdood niet wisten van welk hout 
pijlen te maken en er niet beter op vonden terug naar huis te wandelen. Ze willen de draad van hun 
oude leventje opnieuw opnemen. Onderweg ontmoeten ze een man, met wie ze hun verdriet delen. 
Die spreekt hen echter aan op hun jood-zijn en maakt op grond van de Schrift duidelijk dat alles – 
ook het kruis – moest gebeuren wilde de gekruisigde effectief zijn wie hij beweerde te zijn: de 
messias. Aan het huis gekomen van de twee mannen wordt de derde man uitgenodigd voor een 
‘hapje-tapje’. Echter, in plaats van de twee mannen toont de derde man zich de gastheer: hij zegent 
het brood en de wijn en geeft die aan zijn twee tafelgenoten. Daarop verdwijnt de derde man – als 
was het de teletijdmachine van Suske en Wiske – uit hun gezichtsveld en zien de twee in dat zij Jezus 
ontmoet hadden: ze herkenden hem aan het gebaar van zijn laatste avondmaal.  Maar daarvoor 
moesten ze wel eerst met hem op tocht gaan! Ik merk overigens op dat hier de vier centrale 
dimensies van het christen-zijn samenkomen: gemeenschap vormen, het Woord verkondigen, 
liturgie vieren en handen geven aan het geloof.8 Het zijn de vier componenten van de tocht. Het is in 
ieder van deze vier componenten en vooral in hun combinatie, dat Jezus herkend kan worden. 

                                                           
8 Zoals bijvoorbeeld uiteengezet in mijn boek Welke kerk? Vandaag en morgen: Leuven: Davidsfonds, 2011. 
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 [… maken we duidelijk dat Jezus ook vandaag te herkennen is, …] In deze twee verhalen gaat 
het over herkenning. Blijkbaar was het niet evident om Jezus te herkennen, zelfs al hadden mensen 
een tijdje aan zijn zijde geleefd en hem dag in dag uit gezien. De herkenningservaring blijkt de 
verrijzeniservaring te zijn. Ondanks het feit dat hij klaarblijkelijk een ander uiterlijk had, werd Jezus 
als Jezus herkend, door zijn stem of een gebaar. Zonder hier te willen preken: zou het kunnen dat de 
veronderstelling dat in eenieder Jezus te herkennen is, ons niet anders doen omgaan met elkaar? 

[… ,zoals ook een buitenbijbels verhaal duidelijk maakt] Tijd voor een verhaal van buiten de 
Bijbel. Er was eens een klooster waar het scheef zat in de verhouding tussen de broeders. Er waren er 
die niet meer spraken tegen sommige medebroeders, ze ergerden zich aan elkaar, ieder wilde zijn 
ding doen, samen bidden was moeilijk. Teneinde raad besliste vader abt om de hulp van een 
buitenstaander in te roepen. Deze riep iedere broeder apart bij zich, aanhoorde de klachten en 
gedachten, en riep daarna iedereen samen in de kapittelzaal. “Beste broeders”, zo sprak hij, “nu ik 
iedereen gehoord heb, weet ik het zeker: 1 van u is de Messias!” De broeders keken mekaar aan en 
wisten niet wat ervan te denken. Toen ieder ’s avonds in zijn bed lag, piekerde elke broeder zich suf: 
wie van mijn medebroeders zou nu toch die Messias zijn? En de volgende dagen begonnen de 
broeders zich anders te gedragen. Iemand begon te praten tegen een medebroeder met wie hij al 
lang niet meer écht gesproken had. Want stel je voor dat net die medebroeder de Messias was. Een 
ander deed al eens iets extra voor iemand anders. En het bidden ging precies al wat meer van harte 
samen. Kortom: de sfeer veranderde. Ze begonnen in elkaar het goede en waardevolle te zien – ze 
begonnen elkaar ‘anders’ te zien – ze begonnen in elkaar Jezus te zien ]. Stel dat er vandaag in ieder 
van onze scholen gezegd wordt dat 1 van de leden van de school de Messias is… Zouden we dan niet 
minder oordelen op grond van wat zichtbaar is, of niet minder roddelen over elkaar, of niet wat meer 
het goede zien van elkaar? Zouden we geen betere tochtgenoten worden van elkaar? 

Conclusie: Jezus komt maar tot leven wanneer we hem willen herkennen in elkaar en hem in 
onszelf willen laten herkennen. 

 

 

3. De kracht van een katholieke school: tochtgenoot en herkenning 

 

De school van vandaag is meer dan een werkvloer voor de personeelsleden en een leerfabriek voor 
de leerlingen. Anders zou thema om Jezus in elkaar te kunnen herkennen ‘een tang op een varken’ 
zijn. Dat is ze niet en wel omwille van het feit dat een katholieke school een gestalte is van de kerk en 
dat de Blijde Boodschap over het leven gaat, het schoolleven incluis. Niettemin lijkt de vraag naar 
Jezusherkenning soft en ontoereikend als sleutel. Hoe kun je een referentiefiguur laten opdraven die 
vandaag veel minder draagvlak heeft dan vroeger? Misschien omdat Jezus als referentiefiguur even 
tijdloos is als de parabels die hij heeft verteld. Zijn woorden blijven voor heel wat mensen op deze 
aardbol ook vandaag nog heel wat betekenis hebben, hoe tegendraads ze ook zijn. Precies dat 
gegeven maakt dat ik in de lijn van monseigneur Jef De Kesel een “tegendraads pleidooi voor de 
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kerk” houd, ook in de gestalte van de katholieke school.9 Maar, om Maria te parafraseren, hoe kan 
dit geschieden? Ik meen dat op dit vlak minstens drie interessante zaken gezegd kunnen worden op 
grond van wat monseigneur Johan Bonny in zijn visietekst heeft vooropgesteld: 

(1) Godsdienstles – Het vak bij uitstek waar Jezus en diens herkenning aan bod kan komen, is 
uiteraard godsdienst. Toen monseigneur André-Joseph Léonard enkele maanden aartsbisschop van 
Mechelen-Brussel was, stelde hij dat het in de godsdienstles meer over godsdienst zou moeten gaan. 
Mieke Van Hecke, secretaris-generaal van het VSKO, trad hem daar in bij. Ook ik, vanuit de 
eenvoudige vergelijking dat wiskunde geen wiskunde is wanneer er geen cijfers mogen worden 
genoemd; godsdienst is geen ‘godsdienst’ als God niet mag worden genoemd. Bisschop Bonny stelt 
dat er omtrent dat vak gecommuniceerd dient te worden. Wat dat laatste betreft, wordt de idee 
geopperd van een brochure die helder aangeeft wat er in het vak naar voor wordt gebracht en hoe 
het vak zal worden geëvalueerd.10 Tegen goede communicatie kan niemand zijn, en dus ook niet 
tegen een brochure, maar de eerste communicatie dient te gebeuren door de kinderen zelf: 
onderling en naar hun ouders toe. Hoezeer betrokkenheid en aansluiting met de wereld van buiten 
de kerk van belang is, ik meen dat Jezusherkenning nadrukkelijker aan bod moet komen, waarbij het 
verhaal – de Blijde Boodschap – centraal staat als inspiratiebron. Het mag niet gaan zoals ik het heb 
uitgedrukt in mijn persoonlijk geloofsgetuigenis, aan het einde van mijn boek Toegepaste Blijde 
Boodschap: 

“Hoewel er niets af te dingen valt aan de letter van de evangelieversies, toch overstijgt 
de rijkdom van de teksten die letter. Dat heb ik geleerd vanaf de tijd op de schoolbanken 
in het basisonderwijs. De meester of juf vertelde toen verhalen over ‘de belevenissen 
van Jezus’. De verbeelding kreeg alle ruimte! De Jezus waarover werd verteld was een 
held. Gaandeweg leerde ik dat die held ook een antiheld was. Hoe meer ik de verhalen 
immers ging lezen en in me opnam, hoe groter de paradoxen me voorkwamen. Jezus 
was zo bars tegen farizeeën terwijl hij toch de liefde predikte? En hij eist zoveel van 
mensen, maar is tegelijk zo mild voor degenen die niet aan de eisen voldoen. Hoe meer 
ik de focus richtte op de letter, hoe minder de verbeelding aan bod kwam. Mijn geloof 
kwam in een puberteit. Op de school – het secundair onderwijs – werden amper nog 
verhalen verteld. Het ging nu vooral over thema’s, met Jezus in de marge ervan. Er 
groeide een afstand met mijn vroegere held, die zelfs geen hoofdrol meer speelde in 
mijn examens godsdienst.”11 

 

Ik meen dat we de verhalen opnieuw moeten vertellen, deze moeten laten spreken, willen ze ook tot 
de verbeelding spreken. In die zin treed ik Nico ter Linden bij, die de kerk omschrijft als een 

                                                           
9 Jef De Kesel, Omwille van zijn naam: Een tegendraads pleidooi voor de kerk, Tielt: Lannoo, 1993. 

10 Bonny, “Een houtskoolvuur met vis erop en brood”, p. 42. 

11 Jürgen Mettepenningen, Toegepaste Blijde Boodschap: Waarom geloven mij (en anderen) gelukkig maakt, 
Tielt: Lannoo, 2012, p. 141. 
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“verhalengemeenschap”, een vertelgemeenschap.12 Het is daarbij zaak, meen ik, dat we van iedere 
school een gemeenschap willen maken en dat we mensen hebben die expertise, bagage en drive 
hebben om te vertellen. We moeten daarbij opbotsen tegen de cultuur van slogans en oneliners, 
maar ook tegen de cultuur van individualisme en selectieve luisterbereidheid. Precies daarom meen 
ik dat verhalen een kracht hebben die daar tegenop kan: zij wekken de kracht van de verbeelding los, 
en daarmee ook de gevoelige snaar van het geweten en het hart. 

(2) Dialoogschool – De school als gestalte van de kerk dient radicaal op de dialoog in te 
zetten: in eigen schoot en met de wereld daarbuiten. In de visietekst klinkt het als volgt: “Als 
diocesaan beleid kiezen we voor het model van de zogenaamde ‘dialoogschool’ waarin zowel een 
klare ‘eigenheid’ als een brede ‘openheid’ worden nagestreefd”.13 Bij deze woorden komt me haast 
bij wijze van reflex het Tweede Vaticaans Concilie voor de geest, dat vijftig jaar geleden een aanvang 
nam met het voornemen van paus Johannes XXIII om de kerk bij de tijd te brengen, als kerk wel te 
verstaan. De eigenheid van de kerk en de openheid voor de wereld werden er met elkaar verzoend, 
al wordt daar vandaag wellicht ietwat lyrisch over gedaan. Jezus zelf bleef ook altijd en overal 
zichzelf, zocht de ontmoeting met allen op, vreesde de confrontatie niet, bracht overal een 
boodschap van positieve betrokkenheid en appél tot liefde voor elkaar en voor God. In een 
katholieke school mag Jezus gelden als voorbeeld. Een katholieke school dient zichzelf te zijn – zowel 
school als katholiek –, bevordert een atmosfeer van ontmoeting, vreest de confrontatie niet, brengt 
een boodschap van positieve betrokkenheid en een appél tot liefde voor elkaar en voor God. 
Belangrijker dan het feit dat de realiteit hieraan beantwoordt, is het feit dat dit ideaal wordt 
nagestreefd. Dialoog en liefde zijn geen termen die vooreerst thuishoren in de sfeer van het resultaat 
of van de doelstelling, maar veeleer in de sfeer van het proces of het traject. Noem het de tocht 
waarop we tochtgenoten mogen zijn. 

 (3) Oproep – De combinatie van de woorden ‘proces’ en ‘traject’ heet ‘project’. En aangezien 
een school een gemeenschap is, vergt een project dat allen er achter staan. Monseigneur Bonny stelt 
het als volgt: “Een katholieke school kan haar opvoedingsproject slechts neerzetten wanneer alle 
medewerkers zich er loyaal achter scharen en er hun schouders onder zetten. We roepen alle 
schoolteams op om aan het christelijke opvoedingstraject van hun school de nodige aandacht te 
schenken, om zich hierover te laten bevragen en nieuwe initiatieven te nemen”.14 Deze oproep is van 
belang want appelleert tot de omgekeerde volgorde van het ‘abc’ van actie, bezinning en communio: 
als communio zich bezinnen om van woorden daden te maken, van de Blijde Boodschap de 
‘toegepaste Blijde Boodschap’, op de manier die de schoolgemeenschap het best ligt. 

Conclusie: een katholieke school heeft alle instrumenten in zich om eenieder zichzelf te laten 
zijn, de talenten van elkeen tot ontwikkeling te laten komen, aan de Blijde Boodschap gestalte te 
geven in het vak godsdienst, in de schoolpastoraal en in de school tout court, etcetera. Minstens 
even belangrijk: een katholieke school heeft de mensen om dat te doen, waarbij ik op alle actoren 
                                                           
12 Nico ter Linden, De Kerk: Een verhalengemeenschap, in Martijn Steegen (red.), De Bijbel, echt waar? Woord 
van God in mensentaal, Leuven: Acco, 2012, p. 109-124. 

13 Bonny, “Een houtskoolvuur met vis erop en brood”, p. 42-43. 

14 Bonny, “Een houtskoolvuur met vis erop en brood”, p. 44. 
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van het schoolgebeuren doel. We zijn ten slotte allemaal tochtgenoten van elkaar. Tot slot: een 
katholieke school heeft een verhaal! Dat verhaal vormt de ziel van de school. Die ziel is geen abstract 
gegeven, maar dient in de praktijk gebracht te worden. Op die manier kan een katholieke school zout 
worden in een wereld die dergelijk zout nodig heeft (cf.  

 

 

Slotbeschouwingen: Tochtgenoot met een Blijde Boodschap 

 

In een school is ieder tochtgenoot van de ander, voor een tijdelijke maar belangrijke periode van het 
leven. Dat gebeurt volgens netjes vastgelegde verhoudingen: Inrichtende Macht, directie, 
leerkrachten, secretariaat, ander personeel, CLB, leerlingen, ouders. Een katholieke school heeft op 
grond van de Blijde Boodschap nog een surplus: we zijn broeders en zusters van elkaar. En als 
broeders en zusters gaan we de weg die we gaan, gaan we op weg met elkaar, tochtgenoten als we 
zijn. Op die tocht komen niet alleen vakinhouden,eindtermen, etcetera aan bod, maar ook het leven, 
met zijn zoeken en tasten, zijn vragen en bekommernissen, zijn pogingen en ontgoochelingen, zijn 
verlangens en vreugdes, zijn angsten en zijn onverwachte wendingen ook.15 

 Er is moed nodig om Jezus te willen herkennen in anderen en om zich zelf zodanig te laten 
inspireren door hem dat anderen Jezus in mij kunnen herkennen. Het draait daarbij niet om Jezus, 
maar om de relatie tussen mens en God, tussen de school en de wereldwijde kerk, tussen school en 
de wereld van de gezinnen en de rest van de samenleving. Jezus is niet de softie. Om verontwaardigd 
te zijn zoals hij of te vergeven zoals hij, is inderdaad moed nodig. Het is niet de gemakkelijkste weg, 
maar wel een tocht die de moeite waard is. 

 Overal waar moed voor nodig is, is bemoediging wenselijk. In onze kerk hebben we vandaag 
veel nood aan bemoediging. Ook in de kerk in de gestalte van de schoolgemeenschap. Het is niet 
evident om God ter sprake te brengen, maar dat gebrek aan evidentie mag gerust gezien worden als 
een uitnodiging om onze fascinatie te tonen en elkaar te wijzen op het uitdagende dat van God 
uitgaat in de boodschap die hij via Jezus aan ons richt. 

 Met die woorden rond ik dit referaat af. Het hield het midden tussen een academisch betoog 
en een bezinning. In het licht van dat bezinnend karakter wil ik afronden met te verwijzen naar de 
doop van Jezus, die we afgelopen zondag vierden. Zoals u weet werd Jezus gedoopt door Johannes, 
een doopsel van bekering. Waarom had Jezus, die toch Gods zoon is, dat doopsel nodig? Als er één 
iemand is die dat doopsel niet nodig had, dan toch wel hij! En toch: hij wilde solidair zijn met 
zondaars, stelde paus Benedictus XVI zondag.16 Zonder dat thema bij de haren te willen trekken, vind 
ik dit een bemoediging voor katholieke scholen: het mag voorkomen dat we onze eigenheid hebben 

                                                           
15 Cf. de beginzin van Gaudium et Spes, dogmatische constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie. 

16 Cf. de homilie die paus Benedictus XVI op 13 januari 2012 (het feest van de Doop van Jezus) hield in de 
Sixtijnse kapel, bij gelegenheid van het doopsel van twintig kinderen. 
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sinds onze geboorte – ons ontstaan – en op grond van onze formele band met het bisdom, maar we 
dienen onszelf te laten dopen, iedere tijd opnieuw, om ons toe te keren naar datgene dat onze eigen 
missie uitmaakt. Excuus: naar Degene – met hoofdletter – die vraagt om zichzelf te mogen 
herkennen in de spiegel van ons gelaat. 

 

Tot slot: Eén van u is de messias. U hebt nog een hele dag om uit te zoeken wie  ;-) 

 

 

Reacties op de lezing en uw suggesties zijn welkom: Jurgen.mettepenningen@theo.kuleuven.be  


