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Apostolisch en atheïst 
 
“Hoe  vier   je  de  kerst”  was  enkele  maanden  terug  het   thema  van  enkele  art ik e-
len in de Stroom. Apostolischen met een niet -apostol ische partner  beschreven 
hoe ze hun eigen gevoel  en dat  van hun partner probeerden te verenigen.  Een 
van die partners werd beschreven als een atheïst .  Als ik het  goed heb begre-
pen was dit  voor hem een reden om niet  veel aff ini teit  met  ons genootschap te 
hebben. Het bracht bij  mij in  herinnering dat  ik jaren terug op aanraden van 
enkele mede-apostolischen enige t i jd  stopte in het  maken van de rel itest ,  een 
online vragenli jst  van het dagblad Trouw . De test  pretendeerde op basis van je 
antwoorden je religieuze ident iteit  te op enbaren.  Tot mijn verrassing bleek ik 
een volbloed atheïst  te z ijn. Ik durfde het maar aan een enkel ing op te biech-
ten…  
 
Dick Janknegt  
 
Atheïst  
De verrass ing v loeide voor t u it  het fe i t  dat  h et  woordje atheïs t  voor mij  een nega-
t ieve k lank  heef t .  Hoe dat komt weet  ik  n iet prec ies. Klass ieke kerkel i jke aandu i-
d ingen a ls  ketter  of  heiden,  dragen n iet bepaald b i j  aan een pos it iever beeld.  De 
let ter l i jke betekenis is  ook negatief :  het  zegt  u i ts lu itend iets over wat  je  n iét  bent :  
namel i jk  een theïst .  En toch, a ls je je eens wat nader verd iept in het begr ip, is  er  
voor  negat iv i te it  geen reden.  Een atheïst  is  iemand die geen theïs t  is .  Om de bete-
kenis  ervan te begr i jpen zul  je  dus eers t naar het  begr ip theïs t  moeten. De gebru i-
kel i jke def in it ie daarvan is  iemand die geloof t  in een God die bui ten de mens  om 
bewust  stuur t  en bes l iss ingen neemt . Dat  geloof  heb ik  n iet,  net a ls vele andere 
aposto l ischen.  Je kunt  dus s tel len dat ik  geen theïst  ben.  Helaas,  ik  kan er  n iet  om 
heen.  De re l i tes t was n iet gek. Ik  ben een atheïst…  Eenzelfde conclusie zal  ver-
moedel i jk  voor vele aposto l ischen getrokken kunnen worden. W ie het  theïst isch 
gedachtegoed omarmt zal  waarschi jnl i jk  e lders meer  inspirat ie v inden dan in ons 
genootschap.  Dat je geen theïst  bent  zegt echter nog n iets over wat  je  dan wel 
bent.  Of  twee wi l lekeur ige atheïsten naast hun afwijzing van het theïsme verder  
nog iets gemeen hebben, is  de vraag.  Een boeiende vraag,  n amel i jk  wat  je  dan wel  
geloof t  of  denkt.  Het is  goed om onze wor tels eens nader onder  de loep te n emen.  
 
Apostolische geschiedenis  
 
W ie zich een beetje verd iept  heef t  in  de geschiedenis  van het  Aposto l isch Genoot-
schap weet dat  we theïst ische worte ls hebben.  De l ieve God was prominent aanw e-
zig in de opbouw en groei  van de apostol ische beweging,  geen nieuwe kerk , maar 
“Gods  e igen  Werk”.    In  de over tu ig ing dat h i j  God persoonl i jk  aan zi jn zi jde had 
durfde aposte l Schwarz 150 jaar  terug het aan om in Neder land onder  soms benar-
de en zelfs bedreigende omstandigheden te star ten met het verkondigen van zi jn  
boodschap.  Het  gedachtegoed,  met a ls centraal  e lement de wederkomstg edachte,  
kon zelfs in d ie t i jd moei l i jk  van vr i jzinnigheid beschuld ig d worden.  W el zaten er  
sterke e lementen in van een persoonl i jke verantwoordel i jkheid van een ieder , a ls 
mens, en dat l iet  de deur  op een k ier voor vr i jdenkers.  Zo schokte  aposte l Krebs  
rond 1900 menigeen door  in  een gezelsc hap,  waar  een s toel  werd vr i jgehouden 
voor    ‘de  Heer ’ ,  op d ie stoel te  gaan zi t ten  met   de  mededeling  dat    ‘de  Heer ’  nu was 
gekomen.  
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Het was aposte l Van Oosbree d ie in de vor ige eeuw een aanta l opmerkel i jke g e-
dachten formuleerde d ie meer  structureel  to t  een koerswending in het denken le id-
den. Enkele zi jn er bewaard gebleven, waaronder,  enigszins verkort weergegeven, 
“Belangr i jker dan het  geloof  in  Jezus en in de aposte l  is   het  geloof    in    jezelf ”   en  
“Het gaat n iet om het  geloof  in  Jezus,  maar  om het geloof  van  Jezus”.   Ook  vroeg  h i j   
zichzelf  wel  eens af  of  h i j  nu echt   a l leen  maar  een   ‘ ins trument ’  was van hogere 
machten.  Deze gedachte wi lde er  u i te indel i jk  bi j  hem niet in.   
 
Di t  zi jn maar  enkele f ragmenten van het doen en zi jn  van deze grote man.  Als je 
zi jn  gedachten en u i tspraken op je in laat werken  en ze p laats t in d ie t i jd,  dan 
dwingt het  nog a lt i jd een diep respect af  en een grote bewonder ing.  En, wat mij  
betref t ,  ook een grote dankbaarheid. Hi j  zette h iermee een beweging in gang d ie 
ons ui t  het  theïsme wegvoerde in de r icht ing van het bewustzi jn van de e igen ver-
antwoordel i jkheid.  Z i jn  opvolger gaf   h i j    in   1946  de  opdracht  mee   ‘Wandel   in  mijne  
wegen’ ,   en  aposte l  L. Slok deed d it  met e lan en overtu iging.  Zeker na het verbre-
ken van de banden met de Dui tse Aposto l ische Kerk  had h i j  de handen vr i j  om tot  
een n ieuwe manier van denken te komen,  d ie zich vol ledig losmaakte van theïst i-
sche beelden en gedachten.  Op het door  hem beleden geloof  in ‘God als  Mens ’ ,  
waarvoor  hi j  ve le duizenden wis t te  inspireren,  is  in  de achter l iggende zest ig  jaar 
voor tgebouwd, maar in  de kern is  het  naar  mijn idee n iet  wezenl i jk  gewi jzigd.   
 
God, religie  en het  genootschap 
 
De eers te jaren nadat het Aposto l isch Genootschap in 1951 was opger icht  waren 
tevens mijn eers te min of  meer  bewuste levensjaren.  Ik  pretendeer  bes l ist  n iet  een 
gedegen histor ische analyse  te geven,  maar  mijn e igen her inner ingen betekenen 
voor  mijze lf  natuur l i jk  veel .  W at ik  me uit  d ie t i jd  her inner  is  dat door menigeen,  
vermoedel i jk  door  de dynamiek van de n ieuwe koers , met  verve afstand werd ge-
nomen van de kerk , zowel  de gedachtewereld a ls het  ins t i tuut.  Ook in jur id ische zin 
kwam de afstand tot  de kerk  tot  u i t ing:  het genootschap was geen kerkgenootschap,  
maar een s t icht ing.  ‘We zi jn geen kerk , maar  een W erk ’ ,  k lonk regelmat ig , qua for-
muler ing over igens  in l i jn  met de aposto l ische p ioniers van de 19 e eeuw. En dat  
werd dan n iet gebracht a ls een nuchtere analyse,  maar a ls een b l i jde boodschap.  
Misschien ook daarom werd het woord God niet  veel gebruik t,  en a ls het  al  gebeu r-
de was het  doorgaans onlosmakel i jk  in verbinding met de mens, en vooral  met de 
aposte l .  Ongetwij fe ld waren er daar in verschi l len tussen het ene en het andere 
aposto l ische gezin.  Ik  kan me nog wel  her inneren dat  ik  in de v i j f t iger jaren op de 
bas isschool ,  samen met een k lasgenootje  u i t  een communist isch gezin,  op verzoek 
van mijn ouders  apart  gezet  werd a ls  het  godsdienstonderwijs  aan de beurt  was. Nu 
misschien wat moei l i jk  voorste lbaar .   
 
De react ie op deze afstandel i jkheid b leef  n iet u it .  Het werd door velen a ls  ongepast  
ervaren om nadrukkel i jk  af  te  geven op het kerkel i jk  gedachtegoed,  waaruit  we w a-
ren voor tgekomen. Di t  le idde tot  een meer  evenwicht ige benader ing ,  zeker  nadat de 
b i j  menigeen aanwezige emot ies  a ls  gevolg van de breuk in 1946 wat  konden wo r-
den gerelat iveerd.  In de latere jaren van aposte l  L. Slok, en in de per iode van zi jn  
opvolgers  werd n iet  negat ief  over de kerk  gesproken.  Het  begr ip God werd weer  
gebruik t,  ook breder dan al leen in de verbinding met  de mens,  maar a lt i jd in n iet-
theïs t ische zin.  Dat laats te kwam ook tot u it ing in  de regelmatig gehoo rde woorden 
dat  we  n iet   in  een   ‘persoonl i jke’  God geloven.  
  
Zelf  vond en v ind ik  ‘God’  een mooi ,  maar  tevens wat onhandig woord. De vraag of  
ik  in God geloof  kan ik  e igenl i jk  n iet beantwoorden zon der  een tegenvraag:  wat  be-
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doel je daarmee? Met andere woorden: het is  nogal  belangr i jk  wat je onder d it  b e-
gr ip verstaat,  dus hoe je het def in ieer t .  Als  wij  God benoemen,  in  een g esprek, een 
gebed of  een l ied, dan hebben we het nooi t  over  een God zoals d ie wordt gezien 
door  theïsten.  In de communicat ie met anderen geef t  d it  een grote kans op verwar-
r ing.  
 
Die kan ook zomaar  optreden b i j  ons gebruik  van de begr ippen re l igie  en re l igieus.  
Rel igie staat vo lgens het woordenboek voor  godsdienst .  Rel ig ieus heef t  dan n iet de 
betekenis van het hebben van een bepaald gevoel,  maar  van het  aanhangen van 
een godsdienst ige r icht ing.  Met de mogeli jke Lat i jnse herkomst van d i t  woord  in 
gedachten, namel i jk  “ (opnieuw)  verbinden” ,  beschouw ik  mezelf  a ls een re l ig ieus  
mens, in de zin van verbonden met de schepping,  met medemensen.  Voor  wie aan 
re l ig ieus  de  eerder  genoemde   ‘of f ic iële ’  betekenis  geef t ,  ben ik  echter  a -re l ig ieus.  
Verwarr ing wederom. Net a ls b i j  gebruik  van het  woord God is het ,  zeker in de 
communicat ie met n iet -aposto l ischen,  goed om dit  te besef fen.   
 
Aposto l ischen  zi jn   mensen  die   ‘bij  a l le  verschi l len min of  meer hetzelfde  wi l len ’  om-
schreef  de aposte l  het  in  2005 in een W eekbr ief .  Zowel de verschi l len a ls  het ‘min 
of  meer hetzelfde ’  komen ook tot  u i t ing in het  onderzoek dat  in  2008 heef t  p laats-
gevonden binnen het Aposto l isch Genootschap naar de beleving van ons geloof .  Er 
b l i jk t  b i jvoorbeeld u it  dat er  grote verschi l len zi jn in het belang dat wordt  gehecht 
aan het  gebruik  van woorden a ls God en re l ig ieus.  W ie plaatsel i jk  h ierover het  ge-
sprek aangaat zal  vermoedel i jk  ontdekken dat  d i t  in de e igen g emeenschap niet  
anders is .  Dat is  n iet  zo verwonder l i jk ,  gezien de verschi l lende wi jze waarop deze 
begr ippen zi jn gedef in ieerd  en kunnen worden geïnterpreteerd . Bovendien komen 
ze voort  u i t  de joods-chr iste l i jke worte ls van het genootschap , terwi j l  daarnaast 
aposto l ischen ook hun individuele worte ls  hebben.  Onvermijdel i jk  speelt  dat mee bi j  
opvatt ingen en voorkeuren voor  woordgebruik . 
 
Relat ie met  kerken 
Ons genootschap is momenteel of f ic ieel geregis treerd a ls een kerkgenootschap.  We 
werken op ta l   van  p laatsen  ook  samen  met   ‘andere’  kerken, b i jvoorbeeld b innen de 
Raad van Kerken.  Ons n iet - theïst isch denken p laatst  ons in de vr i jzinnige hoek , 
samen met enkele andere groeper ingen. Echt l id  worden  van een Raad van Kerken  
is doorgaans n iet  mogeli jk ,  want dat vergt  expl ic iete onderschr i jv ing van de (nog 
a lt i jd)  theïs t ische u i tgangspunten van de chr iste l i jke kerken,  zoals  vastgelegd in de 
zogenaamde preambule.  In de prakt i jk  wordt deze theïst ische vis ie verschi l lend 
beleefd en u i tgedragen.  Plaatsel i jk  ontstaat  h ier  en daar dan ook ru imte om vanuit  
onze e igen ident i te it  vo lwaardig te par t ic iperen.  
  
Net a ls in het  echte leven zi t  er  tussen theïsme en atheïsme een ‘gr i js   gebied’ ,  sa-
menhangend met  het kostbare vermogen van de mens om te kunnen twij fe len. Ze-
ker in Neder land is  er  een verschuiving te bespeuren. Twij fe lende mensen zo eken 
e lkaar ook op,  of  zoeken indiv idueel  verder , met  mooie  et iketten  a ls  agnosten  ( ‘ ik   
weet   het  n iet ’ )  of  minder mooie a ls iets is ten  ( ‘er moet toch wel iets  zi jn ’) .  Velen 
val len in een gat .  Het  ver langen naar het  samen beleven van ervar ingen d ie de zie l  
raken is  er nog wel,  maar  men vindt  het vaak niet  meer in het  k lassieke verbinden-
de ( theïs t ische)  kader ,  terwi j l  men geen duurzaam al ternat ief  kader  of  verband weet 
te v inden of  te creëren.    
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Ethiek 
 
W eer even terug naar het begin:  met te zeggen dat je geen theïst  bent  is  nog n iets 
gezegd over  wat je wel bent.  Voor  menige recht l i jn ige theïs t  l igt  daarmee vast dat 
je a ls atheïs t  n iéts  bent  en nergens in geloof t .  W aar zou je je  waarden en normen,  
je gevoel voor wat wel  of  n iet goed is ,  vandaan moeten halen? W aar zou je je nog 
door  la ten le iden?  Het   moet   wel   le iden   tot  een   ‘goddeloos ’  leven,  mensen die zich 
door  God noch gebod laten leiden .  
 
Deze opvatt ing is naar  mijn overtu ig ing  een kar ikatuur  van de werkel i jkheid. Al du i-
zenden jaren wordt door mensen gedacht  en geleefd, en kr is ta l l iseren zich waarden 
en normen ui t .  De vraag hoe je goed kunt  leven werd a l ver  voo r  de jaar tel l ing ge-
ste ld door  f i losofen  en andere wi jsgeren.  W at hun zoektochten naar antwoorden 
hebben opgeleverd heef t  ons tot vandaag aan toe veel te zeggen. De door  velen 
aan  Jezus   toegeschreven   ‘grondwet ’   voor   de  compass ie,  “Behandel   een  ander  zoals 
je  zelf   behandeld  zou  wi l len  worden” ,  werd v i j f  eeuwen daarvoor a l  door Conf uc ius 
verwoord. Dat  de Bi jbe l Gods woord bevat is  voor de één een rotsvast  u i tgangs-
punt,  voor de ander  een onzinnig idee.  W ie geloof t  dat  de Bi jbel  door mensen is  
geschreven erkent  daarmee dat ‘Gods woord ’  n iet  anders ontstaat  dan ui t  het  men-
sel i jk  denken.   
 
Onze t i jd kenmerkt zich door  een s terke toename van het  aanta l eth ische keuzen 
waarvoor  we komen te staan. Twij fel ,  d .w.z.  de moed om standpunten in herover-
weging te nemen,  is  onmisbaar  in  het keuzeproces. Zoals ook compass ie en l iefde 
onmisbaar  zi jn.  Niet noodzakel i jk  her le idbaar tot  het woord Gods zoals  d i t  in het  
ver leden ooi t  is  opgeschreven in de Talmoed, de Bi jbel of  de Koran, maar  levend in 
het gevoel van de mens van vandaag. Ontwikkel ingen gaan steeds snel ler  en met  
wetten van voor  of  vlak  na de jaarte l l ing kunnen we s teeds minder vaak ui t  de vo e-
ten.  Het betekent  dat vasthoudende theïs ten moeten afhaken in debatten over  he-
dendaagse eth ische kwest ies , zo lang ze de weg van de  twi j fe l n iet  durven of  kun-
nen ins laan.   
 
Evolutie en geloof  
 
Met name in de Verenigde Staten is zo nu en dan een hef t ige d iscussie gaande 
tussen creat ionis ten en evolut ionisten. Centraal  staat  de vraag of  we ons bestaan 
te danken hebben aan de 7-daagse schepping door  God, zoals beschreven in G e-
nes is , of  dat er  een evolut ieproces heef t  p laatsgevo nden,  waar in het  evoluerende 
leven s tapsgewijs u ite indel i jk  de mens heef t  doen onts taan.  Opval lend daarbi j  is  
vaak de ogenschi jnl i jke zekerheid waarmee mensen standpunten innemen. Het op 
scherp zetten van de d iscuss ie helpt n iet om mensen aan te zet ten om te du rven 
twi j fe len aan hun u i tgangspunten.  
 
Het is  een d iscuss ie d ie over de kern gaat .  Zoals  ik  God zie s taat  h i j  n iet haaks op 
de evolut ie,  maar is  het  de kracht  die er in schui l t .  Het  onvoorste lbare proces heef t  
n iet a l leen het l ichaam van de mens voor tgebracht,  maar  ook de zie l en de geest,  
en daarmee al les wat we ervaren,  denken en beleven .  De normen en waarden d ie 
we koesteren,  l iefde,  compass ie, het  is  in mijn v is ie a l lemaal  onts taan in di t  fantas-
t ische scheppingswonder . Dat  geef t  hoop.  De evolut ie  mag dan een fantast isch en 
onbegr i jpel i jk  wonder zi jn  als  fenomeen, maar de wet waar langs het  proces zich 
voltrek t is  re lat ief  eenvoudig.  Wat zich het  beste weet aan  te passen, heef t  de 
grootste over levingskans.  Naar mijn over tu ig ing heef t  de mens zonder l iefde en 
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in levingsvermogen geen toekomst, en ju ist  daarom staan de evolut ionaire krac hten 
‘aan  onze  kant ’ .  
  
Een b i jzonder e lement  h ierb i j  is  dat waar  de evolut ie zi ch voor zover we weten 
zonder enige bewuste stur ing voltrokken heef t ,  er  nu door  het bewustzi jn  en de 
kennis van de mens een andere dimensie ontstaat .  Wetenschappers s lagen er  in  
snel  tempo in om myster ies  rond het  DNA en de evolut ionaire samenhang te ontra-
felen, en …  te  manipuleren.  De  mogel i jkheden,  de vragen die d i t  oproept,  de con-
sequent ies  ervan, het vergt antwoorden d ie n iet te  v inden zi jn  in  k lassieke re l ig ie u-
ze geschr if ten. Het  zal  de evolut ie  beïnvloeden, versne l len of  af remmen, op een 
wijze d ie n iemand van ons kan voorzien of  voorspel len.  Het neemt n iet weg dat  we 
er a l len verantwoordel i jk  voor zi jn.   
Recent  hersenonderzoek heef t  de a loude vraag  (zowel f i losof isch a ls theologisch)  
of  mensen wel een e igen wi l  hebben ,  weer ver levendigd.  Nu dus n iet  vanuit  theïst i-
sche hoek, maar  aangestuurd door wetenschap . Veel  l ig t  er  b i j  onze geboorte a l 
vast ,  evolut ionair  in  onze hersenen bes loten . Veel  leren we in een per iode dat be-
wuste keuzen nog n iet  aan de orde zi jn.  Bl i j f t  er  nog wat  over  waar  we zelf  over  
gaan? En: wat   is  dan   ‘ze lf ’? Er  zi jn vele boeken over  geschreven,  door  groter  gees-
ten dan ik ,  dus er  past  me bescheidenheid .  Ik  ben er heel  erg van over tuigd dat  ik  
een e igen wi l  heb. Dat  ik  keuzen kan maken en dat het  er  toe doet welke ik  maak. 
Di t  is  misschien wel het  a l lerbelangr i jkste e lement  van mijn geloof .  Voor mij  is  d i t  
onlosmakel i jk  verbonden met de zin van mijn leven.  
  
Kerk en staat  
 
Van oudsher  wor te len veel  staatkundige vormen en prakt i jken in godsdienst ige o p-
vat t ingen. Onder meer  het  chr is tendom en de is lam hebben in dat  opzicht  een lange 
geschiedenis . W aar grondwetten worden gemaakt door  een landsbestuur valt  er  niet 
aan te ontkomen dat  waarden en normen worden geformuleerd op bas is van inzic h-
ten van mensen.  En daar  hier in godsdienst ige opvat t i ngen doork l inken bevat  een 
(grond)wet vr i jwel  a l t i jd grote of  k le ine sporen van een re l ig ie. In  onze t i jd is  op 
veel  p lekken in de wereld spanning voelbaar tussen secul iere en re l ig ieuze opva t-
t ingen, met name in landen d ie nu een snel le  ontwikkel ing doormaken in de   ‘Arabi-
sche len te ’ .  
 
Ook in het  Neder landse par lement v inden zo  nu en dan k le ine schermutsel ingen 
p laats  die erop wi jzen dat pol i t iek  en rel ig ie op gespannen voet met e lkaar kunnen 
staan.  In de l i jn  van het  voorafgaande zal  vanuit  atheïst ische inv alshoek de schei-
d ing tussen beide compleet  moeten zi jn.  Rel ig ie is iets  dat  in  vr i jhe id kan worden 
beleden,  maar  het  mag geen inperk ing opleveren voor  de vr i jheid van anderen.  
W etten horen tot  stand te komen in een democrat isch samenspel,  waarbi j  mensen 
op bas is  van gel i jkwaardigheid  hun argumenten kunnen inbrengen en ui twisselen , 
gedreven vanuit  hun e igen inspirat iebronnen, re l ig ieus of  n iet .   
 
In  onze vr i je westerse wereld is er  wein ig d iscuss ie over  de ste l l ing dat  democrat ie 
de beste staatsvorm is .  W at niet  wegneemt dat  er  ook veel va lkui len zi jn.  Wat b i j -
voorbeeld te doen in het  k lass ieke voorbeeld van tegenstr i jdigheid:  a ls  democr a-
t isch wordt bes loten om de democrat ie af  te  schaf fen? Het l i jk t  n iet  goed m ogel i jk  
om ui tgangspunten vast te leggen d ie in a l le  geval len bruikbaar b l i jven voor  een 
gezonde ontwikkel ing.  Het  b l i j f t  nodig om mee te bewegen, mee te denken, waarden 
en normen voor tdurend op de hand te nemen,  en te b ezien of  het nog wel k lopt.  En 
dat a l les  in  vr i jhe id.   
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Vr i jheid is een groot goed. Een d ia loog is  daar onverbrekel i jk  mee verbonden.  
Standpunten, wel  of  n iet  door re l ig ieuze opvat t ingen geïnspireerd, kunnen worden 
u itgewisseld,   en   ‘gewogen’ .  De durf  om de e igen u i tgangspunten ter d iscuss ie te 
wi l len ste l len, en dus n iet in beton te g ieten,  is  onmisbaar voor een gezonde be-
slui tvorming in de complexe samenleving.  Het last ige van theïst ische opvatt ingen is  
daarbi j  dat men ui tgangspunten ziet  en brengt  a ls  door God gegeven, en daar  te-
vens de conc lusie aan verbindt dat me nsen deze n iet  ter  d iscuss ie  kunnen s tel len.  
Dia loog en dus vr i jhe id komen in de knel.  Het  is  een hei l loze weg,  en tast naar mijn 
mening het wezen van de mens aan.   
 
Tempels voor atheïsten 
 
Als je onder  re l ig ie hetzelfde vers taat  a ls godsdienst  en het  begr ip daarmee tevens 
koppelt  aan de grote ( theïs t ische)  godsdiensten,  dan hebben re l ig ie en atheïsme 
per  def in i t ie  wein ig raakvlakken .  Verrassend was dan ook dat  er in  2011 een boek je 
verscheen van de vooraanstaande hedendaagse f i losoof  Alain de Bot ton , een over-
tu igd atheïst ,  met  a ls  t i te l  ‘Rel ig ie voor  atheïsten ’ .  In d it  boek je breekt h i j  een lans 
voor  behoud van de vele waardevol le  zaken b innen de re l ig ie, ook van waarde voor  
wie geen enkele af f in i te it  heef t  met een theïs t isch  godsbeeld. Hi j  schr i j f t  in  de in-
leid ing de enigszins pr ikke lende  zin:  “waar  het  werkel i jk  om gaat  is  n iet  zozeer de 
vraag of  God bestaat ,  maar hoe je verder  redeneert wanneer je besloten hebt  dat 
d it  u i teraard niet het geval  is ” .   Vervolgens gaat  h i j   op  zoek  naar   de  vele   ‘nutt ige, 
interessante  en   troostr i jke’  e lementen in de re l ig ie (godsdienst) .  Wat  hem betref t  
kun je die loskoppelen van de theïst ische gronds lag, omdat h i j  de over tuig ing is 
toegedaan dat  a l le re l ig ieuze teksten en gebruiken ,  en de onder l iggende waarden 
en normen, n iet  door een bovennatuur l i jke God zi jn  ingef lu isterd, maar zi jn  on t-
staan in en ui t  het  dageli jks leven van mensen.  Daarom kunnen ze ook van waarde 
zi jn  in  het leven van een atheïst .  Door  d i t  a l les terzi jde te schuiven zou een geheel  
onnodige verarming en verschral ing van het  leven optreden.  
  
In  het boek je pel t  h i j  zaken a ls  gemeenschapszin, onderwijs ,  eth iek  en kunst  af ,  
ontdoet  ze van hun theïs t ische laag, en beschr i j f t  hoe ze voor  eenieder van groot 
belang zi jn .  Ui te indel i jk  komt hi j  tot  het or iginele voorste l om tempel s op te r ichten 
voor  atheïsten.  In  zo’n   tempel  kan  de  mens  “zi jn  aandacht  r ichten op belangr i jke 
emoties   en  abstracte  thema’s   in  plaats van op hei l igdommen gewijd aan geïncar-
neerde  godheden” .  Tempels  d ie  voortkomen  uit   “het  aloude streven van hei l ige a r-
chitectuur:  ons enige t i jd  in  een weldoordachte dr iedimensionale ru imte te plaatsen 
om onze zie l  te vormen  en   in  balans   te  brengen” .  W ie durf t  er  nog te beweren dat  
een atheïst  n iet  sp ir i tueel  zou kunnen zi jn? 
 
Toen ik  het boek je las , werd ik  getrof fen door de vele paral le l len d ie er zi jn met  het 
Aposto l isch Genootschap. Als het  genootschap nog n iet bestond , zou het d irect 
moeten worden opger icht   .  Volgens mij  hebben we veel  te b ieden aan zoekende 
mensen. Dan gaat  het dus zeker  n iet a l leen om mensen die afkomstig zi jn u it  re l ig i-
euze mi l ieus, en het daar  niet (meer) kunnen vinden,  vaak omdat ze het  theïst ische 
gedachtegoed niet kunnen aanvaarden. W at het boek je mij  leert ,  is  dat  het net  zo 
goed gaat om mensen die daar nooi t  enige af f in i te it  mee hebben gehad. Nucht ere 
atheïs ten,  maar  wel zoekend naar  wat ertoe doet in het leven, d ie de levensvr agen 
op zich af  wi l len laten komen,  d ie hechten aan zingeving van hun bestaan. Die in  
l iefde wi l len leven.  
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De zoekende mens 
 
Het boek je van de Bot ton onders treept  weer eens hoezeer  de  mens vandaag zoe-
kende is .  Het is  a l lemaal  geen theor ie. In  Londen bi jvoorbeeld komt s inds begin 
2013 e lke eers te zondag van de maand een  groep  mensen  bi jeen,   de  “Sunday  As-
sembly”   (zie  ook  http: / /www.sundayassembly.com/) d ie zichzelf  beschr i jven a ls een 
atheïs t ische kerk .  In  d ie context  wordt ‘godless congregat ion ’  kenneli jk  a ls  een 
geuzennaam beschouwd. Ze tref fen e lkaar met a ls hoofddoel om elkaar te helpen, 
nabi j  te  zi jn .  De missie van de Assembly wordt  verw oord a ls  ‘ l ive better ,  help of ten, 
wonder  more ’ .  Men wordt  gemaand om vooral op t i jd  te komen, ‘ la tecomers  go  
stra ight   to  hel l ’ .  Di t  laats te zinnet je i l lus treert  dat humor een belangr i jke ro l  speelt  
in de samenkomsten.  Waarom komt mij  di t  a l les  toch zo bek end voor? Er moeten 
mensen worden te leurgesteld , omdat  de belangste l l ing groot  is .  Om die reden is  er  
een middagdienst  ingevoerd. Op tal  van plaatsen in de wereld wordt het in i t iat ief  
gevolgd. Het is  nog pr i l ,  en zeer  de vraag of  het een duurzame ontwikkel ing is  (de 
eers te scheur ing is ook al  weer  een fe it) ,  maar het  in i t iat ief  is  b i jzonder .  Apar t e i-
genl i jk ,  dat  het  Engeland is waar  het de kop opsteekt .  W as er n iet nog een andere 
re l ig ieuze beweging d ie daar  ooi t  is  begonnen? 
 
Toch denk ik  dat het  zoekproces in Neder land minstens zo nadrukkel i jk  aanwezig  is  
a ls  e lders . Het is  in  dat opzicht  wel heel  f rappant da t de Neder landse verta l ing van 
‘Rel ig ie  voor  atheïs ten’  eerder  u i tkwam dan de oorspronkel i jke Engels ta l ige vers ie!  
W ie mensen spreekt met  een kerkel i j ke achtergrond komt vermoedel i jk  regelmat ig 
tegen dat het puur theïst ische godsbeeld vaak naar  de achtergrond is  verschoven, 
en  dat  het   “h ier  en  nu”   een  s teeds  nadrukkel i jker  ro l  k r i jgt   a ls    inspirat iebron.   Daa r -
naast b l i j f t  het aanta l  mensen dat afscheid neemt van de kerk , maar zichzelf  toch 
a ls een spir i tueel  zoekend mens beschr i j f t ,  toenem en.  Recent onderzoek van het  
Sociaal Cul tureel Planbureau beschr i j f t  hoe 60% van de mensen aangeef t  zich zelf  
a ls een spir i tueel  mens te zien, en zich  meer door intuï t ie  te la ten leiden dan door 
het vers tand.   
 
Voor  een spir i tueel  leven, op een n iet - theïst ische gronds lag,  is  er volgens mij  dus 
een grote voedingsbodem in Neder land. En n iet  a l leen daar.  Een ontwikkel ing in 
Engeland schets te ik  a l h ierboven. En in Per th waren we in 2011 getu ige van een 
‘Naming  Ceremony’ ,  in  fe ite een doop op volstrek t secul iere grondslag. De betrok-
kenheid en bewogenheid van de mensen rondom de pas geborene  was van hoog 
n iveau,  en oversteeg het indiv idu.  Ik  heb het ervaren a ls  een spir i tueel gebeuren.  
 
De pracht ige r i tuelen b innen het Apostol isch Genootschap van de doop,  de huwe-
l i jksbevest iging en de v ier ing van het  leven van een over ledene  ervaar  ik  a ls ont-
daan van enige theïst ische  gronds lag,  en in fei te secul ier .  W e gebruiken er  woor-
den b i j  d ie ongeveer  beschr i jven wat we ermee bedoelen, en het  zi jn voor  een deel  
nog de woorden die u i t  onze theïst ische geschiedenis  zi jn voortgekomen.  Maar de 
d iepere betekenis is  wezenl i jk  veranderd.  Zo voel ik  het  in  elk  geval,  in  het besef  
dat het  n iet  voor  al le apostol ischen  hetzelfde zal  zi jn.   
 
Er zi jn enorm veel u it ingen van spir i tual i te i t ,  lang niet a l le  gerelateerd aan een th e-
ist isch godsbeeld.  Zowel oosterse a ls westerse wijsheid komt in ta l van vormen 
naar  ons toe, en menige goeroe heef t  de e igen wijshe id verspreid onder grote 
groepen mensen, wier  leven daardoor is  verr i jk t .  In  e lk  geval wordt de betref fende 
goeroe zelf  er  doorgaans r i jker van  .  In dat  verband was ik  getrof fen door een 
exper iment van David Gandhi in 2012.  Hi j  is  van Indiase afkomst, maar geboren en 
opgegroeid in  de Verenigde Staten. Hi j  s tond nogal scept isch tegenover  de ta l loze 

http://www.sundayassembly.com/
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goeroes, vaak afkomstig u it  het  land waar  zi jn wor tels  l iggen. Nader onderzoek b e-
vest igde zi jn sceps is  en u ite indel i jk  bes loot h i j  a ls exper iment zelf  voor  goeroe te 
gaan spelen.  Hi j  verzon een e igen woordenschat en specif ieke r i tuelen,  en merkte 
tot zi jn e igen verbazing dat  h i j  a ls zelfbenoemde goeroe Kumaré t iental len volge-
l ingen om zich heen kreeg. De verbazing werd nog groter  toen hi j  bemerkte dat 
door  zi jn  betrekkel i jk  wi l lekeur ige ceremonië le samenko msten en vaak ter  p lekke 
verzonnen r i tuelen zi jn volgel ingen in s taat  b leken om problemen in hun leven beter 
te  hanteren,  en zelfs op te lossen. Na een jaar  kwam de p i jn l i jke on tknoping en 
moest h i j  met de b i l len  b loot.  Hi j  verzacht te de decept ie met  een tref fende analyse. 
Niet David was de goeroe geweest,  zo benadrukte h i j ,  maar ieder  van zi jn  volgel i n-
gen droeg de goeroe b i j  zich,  in  de e igen zie l .  Er is  een boeiende f i lm van gemaakt.  
Je weet natuur l i jk  nooi t  hoe  authent iek   zo’n  verhaal   is ,   maar   het  sprak  me  aan.     
 
Al les  wat  we ervaren,  wat we menen waar te nemen,  ook de zaken d ie geen natuur-
l i jke verk lar ing l i jken te hebben, en in het myster ieuze worden getrokken, speel t  
zich misschien wel  geheel in onze eigen zi e l  af .  Als  we d ie in een ontmoet ing of  
samenkomst weten te raken, zi jn we duurzaam en toekomstbestendig bezig.  In  e lk  
geval geloof  ik  dat .  Natuur l i jk  weet  ik  het  n iet zeker , en ik  zou van mijn e igen g e-
loof  afval len a ls  ik  het  in  beton zou g ieten  .   
 
Etiketjes en woordgebruik  
 
Is  het belangr i jk  of  we aan ons genootschap een et iket je  hangen,  en of  dat dan b i j -
voorbeeld re l ig ieus,  humanist isch,  re l ig ieus -humanis t isch, spir i tueel,  vr i j zinnig of  
atheïs t isch is? Of  we onze worte ls nadrukkel i jk  a ls joods-chr iste l i jk  benoemen of  
juis t  n iet? Voor act ief  betrokken aposto l ischen  maakt het vermoedeli jk  wein ig ve r-
schi l .  De beleving van ons apostol isch  zi jn verandert  er  niet door . D ie wordt name-
l i jk  bepaald door  ontmoet ingen in de gemeenschap, in de eredienst ,  door  het  lezen 
van de Weekbr ief .  Het  is  niet voor  ons al lemaal  gel i jk .  Het  belevingsonderzoek , ik  
noemde het a l eerder,  l ie t  b i jvoorbeeld zien dat de ene aposto l ische graag veel 
meer met de Bi jbel zou wi l len doen,  de andere ju ist  veel minder . Het  woord God is 
voor  de een onmisbaar, de ander v indt het  vooral onha ndig. Het heef t  te maken met 
wie je  bent ,  waar  je  vandaan komt, en waar je naar  toe wi l t .  Een hele k lus voor de 
aposte l  om een wekel i j kse br ief  te  schr i jven waar een ieder  inspirat ie u it  haal t .  En 
voor  verzorgers om in een eredienst  vorm en inhoud b i j  e lkaar  te brengen met een 
groep mensen waarbinnen zoveel  verschi l lende gedac hten leven over d ie vorm  en 
soms ook over  de inhoud . De een l iefhebber van een s trakke en duidel i jke l i turg ie, 
met expl ic iete aanknopingspunten met  de onder l iggende laag.  De ander  een vr i je 
denker d ie n iets heef t  met structuren en p lannen, en meer  houdt van de energie 
van de spontane chaos.  En  a l les   dat   daar   tussenin  zi t…  Het luk t  veela l ,  zo ervaar  
ik  het  a l thans.  Omdat we ons steeds weer r ichten op de ethiek  van het  s amenleven 
van vandaag.  Op onze gezindheid,  om dat mooie woord maar weer  eens te gebru i-
ken. Op onze integr i te it ,  de verbinding tussen woord en daad.  En ook omdat  we in 
een cul tuur  van mi ldheid en empathie aan het werk  zi jn .  En dat  verschi l t  gelukk ig 
n iet zoveel  tussen ons.  
 
Zo’n  et iket    is  dus misschien n iet  zo wezenl i jk  voor ons zelf .  Het  heef t  echter  wel een 
belangr i jke funct ie voor buitenstaanders.  W ie het  Aposto l isch Genootschap leer t  
kennen en zich in onze gedachtewereld verdiep t,  za l  zeker  ontdekken dat we geen 
b inding meer hebben met theïst ische opvatt ingen.  Ook voor hem of  haar zal  het 
et iket  er  al  snel  n iet  zo veel  toe doen.  Anders is  het b i j  een eers te kennismaking.  
De aposto l ische beweging heef t  een s terk  theïs t ische oorsprong en wie het genoot-
schap (nog) n iet kent  kan het zo maar daarmee assoc iëren.  Zonder me tegen de 
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kerk  te wi l len afzet ten durf  ik  toch wel de ste l l ing aan dat  we daarmee beter  n iet  
kunnen worden vereenzelv igd.  ‘ Ik   heb  n iets  met  kerken’  is  een regelmatig gehoorde 
u itspraak van mensen die een re lat ie aangaan met  een aposto l ische en de vraag 
kr i jgen of  ze misschien een keer  mee wi l len.  Soms weerhoudt het mensen zelfs  van 
het zet ten van een eerste stap,  en dat  is  verdraaid jammer. W ant ook een zoekende 
atheïs t hebben we m.i .  veel te  bieden, geheel  in de l i jn  van het boek je van D e Bot-
ton.  Duidel i jker afstand nemen van het tradi t ionele kerkel i jke gedachtegoed kan 
m.i.  helpen in de beeldvorming, en het  genootschap aantrekkel i jker maken voor  hen 
d ie n iets  met kerken  hebben. Te nadrukkel i jke deelname aan de Raad van Ke rken,  
en par t ic iperen in gemeenschappel i jke v ier ingen, zeker  a ls d ie op theïst ische ge-
dachten zi jn geïnspireerd , kan dan verwarrend werken. Natuur l i jk  zi jn  er veel  ve r-
schi l len tussen de d iverse plaatsen in Neder land waar  di t  aan de orde is.  Kr i t isch 
bezien of  ie ts b i j  ons past ,  bl i j f t  a l t i jd geboden. Veela l  zu l len we ons beter thuis 
voelen in raden d ie openstaan voor n iet-kerkel i jke levensbeschouweli jke groeper in-
gen. Er  zi jn p laatsen waar ons genootschap zelfs aan de bas is s taat  van de opr ic h-
t ing  van  zo’n  raad.  
 
Veelvuld ig gebruik  van woorden a ls God en re l ig ieus, d ie voor  bui tenstaanders  
veela l een geheel  andere ( theïs t ische)  betekenis  hebben dan voor  ons, kan de ve r-
b inding ook last iger maken. Het kan geen kwaad om onze pracht ige l iederenbundel 
zo nu en dan nog weer  eens tegen het l icht te houden. Hoe adequaat  is  een tekst ,  
a ls  d ie moet  worden u i tgelegd om ju ist  te worden begrepen door  een bui tenstaa n-
der? En misschien zelfs wel  voor  menige b innenstaander…  Het zi jn  mooie en moei-
l i jk  vervangbare woorden, en tegel i jker t i jd bronnen van misvers tanden. Het l i jk t  me 
belangr i jk  dat  aposto l ischen, inclus ief  verzorgers , de vr i jhe id hebben om ze naar  
e igen inzicht te gebruiken of  d i t  bewust  ju ist  n iet te  doen.  
 
Toekomst 
 
De plek van het  theïsme in de samenleving,  de mate waar in godsdienst ige opva t-
t ingen wetgeving en -handhaving mogen beïnvloeden of  zelfs  sturen,  het zi jn  we-
re ldwi jd actuele zaken d ie s tandpunten vergen van de mens.  D e samenleving s taat  
voor  een reeks enorme uitdagingen.  De snelheid waarmee de kennis van technol o-
g ie en b io logie toeneemt, en daarmee de mogel i jkheden om in de bas is van het l e-
ven in te gr i jpen, maakt dat we in s teeds hoger  tempo voor  ethische keuzen komen 
te staan. Daarbi j  is  een s tar  theïs t isch gedachtegoed naar  mijn mening volst rek t 
ontoereikend en achterhaald.  Maar we hebben elkaar wel  nodig, dus er moeten 
bruggen worden ges lagen. Bruggen die er  misschien toe kunnen le iden dat  men de 
moedige weg durf t  in  te s laan van de heroverweging van e euwenoude standpunten.  
Omdat het  moet . En omdat aan de overkant van de brug een pracht ige perspect ief  
lonkt van schoonheid in schepping. Van de mens d ie zich kwetsbaar weet,  naar zi jn 
zie l  durf t  te lu isteren , en besef t  dat  de toekomst van het  scheppingsproces op aar-
de in grote mate in zi jn handen l ig t .   
 
Ons genootschap kan een ro l  spelen in d i t  proces, vanui t  het  gelukk ig breed g e-
deelde u i tgangspunt  dat  we a ls mens verantwoordel i jk  zi jn voor de ontwikkel ing van 
onze wereld, en dat we d ie veran twoordel i jkhe id e lke keer weer  opnieuw moeten 
invul len. Zijn  we  daarmee  “ongelovig”?  Ik   dacht  van  n iet.   Geloof    in  de   intr ins ieke  
goedheid van de mens, geloof  in  de kracht  van de evolut ie,  d ie ons heef t  u itgerust 
met talenten a ls l iefhebben,  empathie  en compassie,  zi t  m ij ,  en misschien ook u,  in  
de genen. Geloof  in de vr i je wi l  van de mens, en daarmee de bereidheid om ve r-
antwoordel i jkheid te nemen.  Misschien luk t het om afstanden te overbruggen,  om 
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daarbi j  de waardevol le  e lementen van de re l ig ie te behouden en verder te ontwikke-
len.  
 
W e leven in een fantast ische t i jd .  Er  zi jn ontwikkel ingen d ie angst  inboezemen, 
maar er  is  ook veel  dat vertrouwen in de toekomst rechtvaardigt .  Het  overbruggen 
van tegenste l l ingen is in mijn ogen geen modieuze hobby,  maar  noodzakel i jk  voor 
het voortbestaan van de mens.  Reden om de handen ui t  de mouw te steken voor  
mensen, wel  of  geen atheïs t,  d ie geloven dat  de toekomst n iet  vast l igt ,  en voor  een 
belangr i jk  deel  in  de handen van mensen l ig t .  Mensen die keuzen kunnen maken,  
en zich daarvoor  verantwoordel i jk  voelen. Mensen als u en ik ,  ambassadeurs van 
het moderne geloof .      
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