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boeken

meervoud waren geplaatst. En vanuit het 

perspectief van de Nederlandse missiologie, 

die vanaf de jaren zeventig van de vorige 

eeuw geheel en al oecumenisch is, is het boek 

wel erg ‘protestants’. Maar wie een inkijkje 

wil krijgen in de thema’s die hedendaagse 

protestantse missiologen bezighouden, is dit 

een zeer lezenswaardig boek. [frans wijsen]

H. Rüegger/C. Sigrist, Diakonie — eine Ein-
führung: Zur theologischen Begründung helf-
enden Handelns, Zürich, tvz, 2011; 276 blz.,  
€ 27,70, isbn 9783290176112.

Deze inleiding in het diaconische handelen 

als een basisdimensie van de kerk is ontstaan 

in de Duitstalige Zwitserse en protestantse 

context. Ze voorziet echter in een desidera-

tum dat ook in andere landen en denomina-

ties merkbaar is, en het boek sluit — zij het 

meestal slechts impliciet —  ook bewust aan 

bij parallelle discussies elders. Het gaat de 

auteurs om een theologische verantwoor-

ding van de diaconie. Niet zelden is de soli-

daire zorg voor de andere los komen te staan 

van haar kerkelijke achtergrond. Aan de an-

dere kant wordt deze zorg opgezadeld met 

een ideologische Überbau. Diaconie wordt 
dan bijvoorbeeld gezien als een uitgelezen 

kans om het geloof te verkondigen, of men 

zoekt vooral naar het christelijke surplus ten 

opzichte van andere vormen van hulp. Daar-

mee ziet men over het hoofd dat deze hulp 

allereerst een algemeen menselijk fenomeen 

en zeker geen christelijk monopolie is. De 

auteurs slagen erin om beide uitersten te 

overstijgen. Ze verbinden daarvoor een 

scheppingstheologische met een antropolo-

gische redenering. Enerzijds hoort het bij 

het mens-zijn om tegelijkertijd hulpbehoe-

vend te zijn en zich geroepen te voelen ande-

ren in nood bij te staan. Diaconie is derhalve 

geworteld in de menselijke zorg voor de 

naaste. Anderzijds is deze zorg in een theolo-

gisch perspectief te interpreteren als een 

manifestatie van de liefde en barmhartig-

heid van God. Hij begiftigt zijn schepselen 

om deze liefde door te geven aan elkaar. 

Hiermee kan een overtuigend fundament 

worden gelegd van een diaconie als kerke-

lijke zorg, waarin de zorgverlener/zorgver-

leenster zich er altijd van bewust is dat hij of 

zij ondanks de feitelijke asymmetrie in de 

zorgrelatie als schepsel zelf aangewezen 

blijft op hulp — en uiteindelijk op God. Re-

flecties over vragen als de marktwerking in 

de zorg, de gevaren en de kansen van de pro-

fessionalisering van de hulpverleners, zorg-

ethische kwesties of de Bijbelse grondbegin-

selen en de geschiedenis van de diaconie 

ronden dit boek af. [stefan gärtner]

P.S. Cheng, Radical Love: An Introduction to 
Queer Theology, New York, Seabury Books, 
2011; 162 blz., € 17,99, isbn 9781596271326.

Radical Love is een beknopte, toegankelijke 
inleiding op het terrein van de ‘queer theo-

logy’. Hoewel deze vorm van theologie vol-

gens C. ook kan worden opgevat als een per-

spectivische theologie, bedreven door lhbt’s 

(en sympathisanten) of als een profetische 

theologie die stem geeft aan gemarginali-

seerden (queers), benadrukt C. zelf vooral 

dat de klassieke christelijke theologie zelf 

queer is. Uiteindelijk is zij immers gericht 

op het doorbreken van ‘natuurlijke’ dualis-

mes (man/vrouw, homo/hetero, leven/dood, 

goddelijk/menselijk, et cetera). In de eerste 

twee hoofdstukken bespreekt C. het ont-

staan van queer theologie sinds de jaren 

1950, de verschillende manieren waarop zij 

wordt uitgewerkt en de bronnen waaruit zij 

put. De overige drie hoofdstukken behande-

len de belangrijkste christelijke dogmatische 

thema’s vanuit een queer perspectief, waar-

bij de trinitarische structuur van de oecume-

nische geloofsbelijdenissen wordt gehan-

teerd. Het boek is helder gestructureerd, 

veel hedendaagse queer theologen worden 

besproken, alle belangrijke thema’s komen 

aan bod en per thema worden literatuursug-

gesties gegeven. Vanuit zijn ervaringen als 

Aziatische Amerikaan brengt hij ook het 

typische discours van de postkoloniale theo-

logie in, en toont C. hoe opvattingen over 
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seksuele en genderidentiteit samenhangen 

met opvattingen over ras en etniciteit. In 

zijn boek komt C. meer over als een pastor 

en activist die een pleidooi wil voeren, dan 

als een wetenschappelijk auteur. Daarmee 

mist dit boek de analytische scherpte van 

andere inleidingen op dit terrein (Loughlin 

2007, Cornwall 2011). In de eerste plaats wor-

den de centrale concepten van ‘radical love’ 

en ‘dissolving boundaries’ niet systematisch 

uitgewerkt, waardoor ze als containerbegrip-

pen gaan fungeren. In de tweede plaats wor-

den besproken auteurs en ideeën nauwelijks 

bekritiseerd of onderling vergeleken. In de 

derde plaats wordt van de meeste besproken 

auteurs wel hun professionele positie en 

seksuele oriëntatie benoemd, maar niet de 

bredere theologische en wetenschappelijke 

context van hun denken. Radical love is dus 
vooral een overzichtelijke, populairweten-

schappelijke introductie in het discours van 

de queer theologie. Een meer kritische en 

diepgravende introductie kan de lezer elders 

vinden. [marco derks]

The Catholic Church and the World Religions: 
A Theological and Phenomenological Account, 
ed. G. D’Costa, London, T&T Clark, 2011; 240 

blz., £ 19.99, isbn 9780567466976.

Dit boek is geschreven voor allen die willen 

weten wat de Rooms-Katholieke Kerk leert 

over andere religies. Na een inleidend hoofd-

stuk van de redacteur komen achtereenvol-

gens jodendom, islam, hindoeïsme, boed-

dhisme en de New Age beweging aan bod. De 
doelstelling is om een positief-kritische hou-

ding aan te nemen. De werkwijze bestaat 

erin om elke godsdienst zo objectief moge-

lijk te schetsen, waarna een katholieke eva-

luatie volgt in toepassing van de theologi-

sche oriëntatie die in het inleidende hoofd-

stuk werd meegegeven. Elk hoofdstuk sluit 

ook af met een leeslijst voor wie dieper wil 

graven. D’Costa is een toonaangevende 

rooms-katholiek in de theologie van de reli-

gies, en zijn inleidende bijdrage geeft de 

lezer een veilige weergave van wat je kunt 

beweren over het wezen en de functie van 

andere religies in het licht van het rooms-

katholieke leergezag. Vier van de auteurs 

zijn bekeerlingen tot het katholicisme, drie 

daarvan schrijven over de godsdienst waar-

uit ze zich bekeerd hebben (R. Schoeman 

over jodendom, P. Williams over boeddhis-

me, en S. Caldecott over New Age). Het voor-

woord geeft ook aan dat alle auteurs expli-

ciet schrijven als katholieken (vi). Hoewel 

daaraan toegevoegd wordt dat dit geen on-

oecumenisch gebaar is, is merkbaar dat de 

ijver voor de eigen traditie soms de oecume-

nische gevoeligheid schaadt. Het hoofdstuk 

over het Jodendom zal wellicht moeilijk te 

verteren zijn voor wie evangelisatie van Jo-

den geen goed idee vindt, of die moeite 

heeft met de uitspraken als ‘Judaism was the 

precursor to the Catholic Church’ (56). Dat 

de New Age beweging een apart hoofdstuk 
krijgt is wellicht om pastorale redenen, want 

veel katholieken flirten blijkbaar met New 
Age ideeën (178). De auteur situeert de wor-
tels van de New Age in de reformatie en de 

verlichting, terwijl darwiniaanse evolutie, 

dieptepsychologie, feminisme en de Da Vin-
ci code kiemen van New Age vertonen. Het 

hoofdstuk en het boek krijgen zo een apolo-

getisch karakter. [wouter biesbrouck]

Kunst en religie, red. W. Stoker/O. Reitsma, 

’s-Hertogenbosch, Mathesis 2011; 175 blz.,  

€ 17,50, isbn 9789080841147.

De hedendaagse ontwikkeling van religieuze 

kunst wordt geschetst in verschillende es-

says. Is schoonheid een eigenschap van God 

of een kwaliteit van de natuur? Volgens O. 

Reitsma is schoonheid in de visie van theo-

loog Von Balthasar het aanknopingspunt tus-

sen God en mensen. Longinus (eerste eeuw 

na Christus) beweerde dat het sublieme ont-

staat wanneer een auteur op weergaloze 

wijze zijn gedachten en hartstochten weet 

over te brengen op zijn publiek. E. Rutten 

vergelijkt de opvatting van Longinus met 

deze van Burke en Kant. S. Wiersma gaat de 

confrontatie aan met het denken van kunst-
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