
Geloofsoverdracht. Een reaktie van de bisschoppen op de aanbevelingen van het LPO over 

geloofsoverdracht tussen jongeren en ouderen. Utrecht, 1982. 16 blz., f 1,50  

De direkte aanleiding voor dit bisschoppelijk schrijven waren de twee plenaire zittingen van het 

Landelijk Pastoraal Overleg III (begin en eind 1981), die handelden over geloofsoverdracht 

tussen jongeren en ouderen. Deze reaktie wil de aanbevelingen van de verschillende delegaties 

in hun onderlinge samenhang aangeven en in het geheel van de geloofsgemeenschap plaatsen. 

De bisschoppen wilden een zienswijze ontwikkelen die voldoende ruimte laat voor de 

geloofsoverdracht en er werd dan ook afgezien van het ontvouwen van konkrete beleidslijnen. Zij 

geven wel enkele 'steunpunten', vragenderwijs geformuleerd: Moet een authentieke beleving van 

het geloof niet gepaard gaan met een zekere afstandelijkheid ten opzichte van wat er zich 

maatschappelijk en kultureel afspeelt. Doet de nadruk die in de geloofsoverdracht wordt gelegd 

op de band tussen ervaring en geloof niet te kort aan andere, voor de geloofsoverdracht 

wezenlijke aspekten; of is, met andere woorden, een openheid naar de geloofstraditie niet even 

noodzakelijk als de onderlinge geloofskommunikatie? En verder: aktieve deelname aan de 

typische uitingen van de geloofsgemeenschap (getuigenis, eredienst en dienst) is onontbeerlijk; 

van wezenlijk belang is het gevoel 'erbij te horen' en het besef 'een tehuis te hebben'. 

Groepsvorming en toerusting binnen de plaatselijke geloofsgemeenschappen worden 

gestimuleerd, de dialoog tussen de godsdiensten toegejuicht.  

Optimistisch konstateert de brief dat uit de wijze waarop ouderen en jongeren zich met 

geloofsoverdracht bezighouden, een verlangen naar wederzijdse herkenning in normen en 

waarden spreekt, waarbij de relatie tot de kerk tóch een rol blijkt te spelen. Hoe dit in konkreto 

moet worden verstaan, daarover is de brief evenwel veel minder duidelijk. Bij het lezen van de 

'steunpunten' heb ik mijn ogen uitgewreven, maar het stond er echt: een authentieke 

geloofsbeleving dient zich eigenlijk verre te houden van wat er zich maatschappelijk en 

kultureel afspeelt ... Binnen de reeds jarenlang gevoerde diskussie over 'openbaring en 

ervaring' (op het punt dat de tegenstelling overwonnen leek), komt dit over als 'terug naar af'.  

De bisschoppen rekenen op ondersteuning van beleidsinstanties (de Nationale Raad voor 

Katechese, de Federatie van de Katholieke Centra voor Levensvorming, de Diocesane Pastorale 

Centra). In het licht hiervan twijfelen de bisschoppen er aan of er een aparte interdiocesane 

kontaktgroep in het leven geroepen moet worden. Zij vertrouwen er op dat een 'toekomstig 

lichaam voor landelijk pastoraal overleg dit onderwerp op zijn agenda houdt'.  

Geloofsoverdracht (Bisschoppelijke brieven nummer 16) is te bestellen bij het sekretariaat van de RK 

Kerkprovincie, Postbus 13049,3507 LA Utrecht, telefoon (030) 334244.  
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Geloofsoverdracht – rectificatie 

De bisschoppelijke brief Geloofsoverdracht (waarover een signalement werd opgenomen in het 

decembernummer van Jeugd en samenleving en een recensie in Verbum 1982/7-8) heeft op grond van een 

onaangename misvatting een tamelijk negatieve beoordeling gekregen. In de recensie werd gesteld dat 

de bisschoppen, voor het ontwikkelen van een zienswijze met betrekking tot geloofsoverdracht, als 

'steunpunt' aangegeven zouden hebben: 'een authentieke geloofsbeleving dient zich eigenlijk verre te 

houden van wat er zich maatschappelijk en cultureel afspeelt'. Daarmee werd gesuggereerd dat de 

bisschoppen gelovigen zouden aanmoedigen 'terug naar af' te gaan.  

De tekst van de brief stelt echter uitdrukkelijk, dat 'steeds meer christenen, zowel ouderen als 

jongeren, geen vrede kunnen vinden in een manier van geloven die van binnen uit een afstandelijkheid 

meebrengt ten opzichte van het maatschappelijke en culturele leven'. In het verdere verloop van de 

brief wordt onderkend dat het hier een reëel voorkomende vorm van geloofsbeleving betreft, en dat het 

ontbreken van de wederkerige betrokkenheid van geloof en dagelijkse ervaring een echte 

geloofsoverdracht en geloofscommunicatie onmogelijk maakt.  

Op grond van deze - terecht opgemerkte - foutieve interpretatie van de betreffende passage uit de 

bisschoppelijke brief, is de geboden informatie onjuist. De eerlijkheid gebiedt me deze correctie te 

vermelden.  

Jan Simons  

 


