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I. Onopgeefbare aspecten of ‘inhouden ’ van de christelijke identiteit
in de naaste / verre toekomst
1.

De persoon van Jezus. Niet zozeer of niet alleen zijn ideeën en overtuigin
gen, maar vooralles zijn persoon.

2.

Beeld van God als een op mensen betrokken God.

3.

Genadebegrip: te verstaan als: onze werkelijkheid die wordt ervaren als
geschonken, als uiteindelijk niet maakbaar. Het gaat om het belangeloos
genieten (frui tgo uti) van het ware, het goede en het schone.

4.

De mens draagt op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor zijn handelen.
Dus er is ook falen en dus ook schuld. En, daarop ‘volgend’ , vergeving.

5.

Het sacramentele karakter van het christelijk geloven. Fundamentele ken
merk van sacramentaliteit is dat in het verwijzend handelen en in het ver
wijzend spreken werkelijkheid wordt waarnaar wordt verwezen.

6.

Openheid voor de toekomst – De deugd van de hoop.

II. Onder welke voorwaarden?
De kerk(en) dien(t)(en) een serieuze interactieve verhouding aan te gaan met samenleving en maatschappij, en zich vervolgens te realiseren dat ze slechts één
van de vele systemen is waaruit de maatschappij is opgebouwd. Deze systemen
functioneren relatief onafhankelijk van elkaar. Er is sprake van functionele differentiatie. (Economisch systeem – politiek systeem – educatief systeem – juridisch
systeem – wetenschappelijk systeem, etc. Elk systeem heeft zijn eigen codes). En
zo is het religieus systeem slechts één van de vele systemen en niet het alles
overkoepelende systeem!
Dit geldt op macro-niveau, en heeft ook zijn consequenties op micro-niveau: de
identiteit van de individuele mens, en dus ook van de individuele gelovige bestaat uit meerdere identiteiten; of beter; de gelovige identiteit van een gelovige is
slechts één van zijn of haar identiteiten.
III. Interactie met maatschappij betekent aanpassingen en veranderingen.
O.a. op de volgende gebieden:
-

Democratie: de organisatie van de kerk dient veel duidelijker door demo
cratische structuren te worden gekenmerkt.

-

Pluralisering: de kerk dient de pluraliteit van waarden en normen serieus
te gaan nemen.

-

Individualisering

-

Multiculturalisering.

