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Samenvatting 
 
 
In dit boek, Christology and Evil  in Ghana: Towards a Pentecostal 
Public  Theology, wordt  de wijze waarop  Ghanese  pinksterge‐
lovigen de Christelijke overwinning op het menselijk  lijden en 
het kwaad interpreteren belicht. De studie is een kritisch onder‐
zoek naar wat  in de Ghanese pinkster‐Christologie, vanuit de 
Bijbel  en  de Akan  religie  en  cultuur,  gezegd wordt  over  het 
probleem van het  kwaad  en het  lijden  enerzijds, het  genieten 
van het goede leven anderzijds. De kwestie van de invloed van 
het kwaad en het lijden is problematisch voor het menselijk be‐
staan. De centrale vraag die dit boek probeert te beantwoorden 
is: welke christologische inzichten en ideeën in liederen, preken 
en  praktijken  van  Ghanese  pinkstergelovigen  stellen  ons  in 
staat te systematiseren en te analyseren, te formuleren en te be‐
oordelen  hoe  leiders  en  gewone  gelovigen  in  Ghanese  Pink‐
sterkerken  met  de  realiteit  van  het  kwaad  en  het  menselijk 
lijden omgaan, hoe ze dit conceptualiseren en neutraliseren; hoe 
ze daarbij de Ghanese sociaal‐economische en politieke situatie 
betrekken en welke invloed de traditionele Akan godsdienst en 
de Bijbel hierop hebben.  

Ik begon aan dit  traject om  te onderzoeken welke uitweg 
hun  christologie  Ghanese  Pinkstergelovigen    biedt  temidden 
van het kwaad en het lijden.  

In  de  Ghanese  samenleving  wordt  menselijk  lijden  be‐
schouwd als geworteld  in en verbonden met het kwaad. Beide 
begrippen worden opgevat als antithese van het genieten van 
het  goede  leven. Via  gesprekken  en  liederen,  seculier  of  van 
pinkstergelovigen,  klagen  Ghanezen  het  menselijk  leed  aan. 
Een kerk waarvan de  theologie  inzicht kan  leveren om  te on‐
derscheiden hoe Ghanese pinkstergelovigen de overwinning op 
het menselijk  lijden begrijpen  is de Church  of Pentecost  (COP). 
Zoals dit boek onthult, is inherent aan de COPs rationalisering 
van de overwinning van gelovigen op kwaad en  lijden de be‐
oordeling  en  interpretatie  van  Christus’  overwinning  ten  be‐
hoeve van zijn kerk.  

Ik koos voor de COP omdat dit vandaag de dag veruit de 
grootste  Pinkster/charismatische  kerk  in Ghana  is. De  kerk  is 
wereldwijd  vertegenwoordigd  en  is  aanwezig  in  alle  zes  de 
continenten. Van  de  vele Ghanese  pinksterliederen  komen  er 
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opvallend veel uit deze kerk voort. Dit maakt haar christologie 
kenmerkend  voor  Ghanese  pinkstergelovigen,  vooral  op  het 
gebied van kwaad en lijden. De leiders van de COP en de pro‐
feten aan de rand van deze kerk hebben de ruwe gegevens voor 
het  project  geleverd. Onder Ghanese  pinkstergelovigen  vindt 
men een voortdurend zoeken naar begrip van en omgaan met 
de  realiteit  van  kwaad  en  lijden.  Dit  blijkt  uit  hun  preken, 
liederen en praktijken en daarom vormen deze de belangrijkste 
bronnen  voor  dit  onderzoek. Om mijn  doel  te  bereiken  is  in 
deze  studie  gebruik  gemaakt  van  empirische  en  fenomeno‐
logische methoden van participatief kwalitatief onderzoek.  

De COP  biedt  een  zeer  interessante  case  voor de  analyse 
van de uiteenlopende opvattingen en visies op het onderwerp 
van  deze  studie  onder  huidige  Ghanese  pinkstergelovigen. 
Onze deelnemer‐observatie heeft ons geleerd dat twee kerksys‐
temen  in  de  COP  de  aandacht  verdienen:  de  “institutionele 
kerk” en de “perifere kerk”. Terwijl de “institutionele kerk” het 
officiële systeem vertegenwoordigt, worden de groepen van de 
“perifere kerk”  in Ghana gebedscentra  (gebedskampen, Prayer 
Camps)  genoemd.  De  activiteiten,  het  onderwijs  en  de  prak‐
tijken  van  de  gebedscentra  vertegenwoordigen  vooral  de 
theologie “van onderaf” van de gewone gelovigen van de COP 
en staan tegenover de “top‐down” “traditionele” theologie van 
de leiders. Aldus confronteert de COP ons met twee kerk‐para‐
digma’s wier uiteenlopende  standpunten  over  het  onderwerp 
de  kern  van  dit  boek  vormen. De  gebedscentra  lijken  op  de 
Nieuwe  Profetische  Kerken  (NPCs)  in  de  wereld  van  de 
Ghanese Pinksterkerken. Zowel de  gebedscentra  als de NPCs 
worden geleid door profeten; de eerste door “gewone profeten” 
(grassroots  prophets), de  laatste  eenvoudigweg door  “Profeten” 
(Prophets). Ik definieer “gewone profeten” als COP leken‐leiders 
die  functioneren  als profeten  in de gebedscentra. Net  als hun 
tegenhangers  in  de NPCs  zijn  zij  degenen waar mensen  die 
lijden aan de vernietiging van hun  leven bij aanklampen voor 
bovennatuurlijke hulp en interventie. Onder Ghanese pinkster‐
gelovigen, vooral  in profetische kringen, bestaat  er  een  sterke 
overtuiging dat  er niets per  ongeluk  of  zomaar  gebeurt. Men 
legt altijd een verband tussen fysiek kwaad en bovennatuurlijke 
kwade  machten  zoals  heksen  en  tovenaars,  witch‐doctors  en 
sjamanen. Met andere woorden, zowel de gebedscentra als de 
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NPCs  zien de  causaliteit  van het  kwaad  en het  lijden  als  iets 
bovennatuurlijks  en  stellen  strenge  rituele methoden voor om 
hiermee  om  te  gaan.  Deze  achtergrond  impliceert  dat  een 
onderzoek naar de theologische opvattingen van het kwaad en 
het  lijden van de COP opvattingen en ervaringen van de peri‐
ferie zou moeten insluiten om tot een beter en vollediger begrip 
van deze materie te komen. Echter, de  leiders van de COP (en 
andere Ghanese Pinksterkerken) beschouwen deze benadering 
en manier  van  omgaan met  het  kwaad  en  het  lijden  als  on‐
voldoende. De  leiders  stellen  dat  de  verwerkelijking  van  het 
volledig genieten van het goede  leven van de goede God  een 
oproep  impliceert tot een Christelijk navolging die reageert op 
alle aspecten van het Ghanese  leven: de spirituele, psychische, 
sociale,  economische  en  politieke.  Dit  betekent  dat  Christus’ 
discipelen in staat zullen zijn oog te hebben voor de religieuze, 
sociaal‐economische  en  politieke  dynamiek  van  kwaad  en 
lijden  en  gewetensvol  ernaar  zullen  streven  onze wereld  een 
goede plek te maken voor het menselijk welzijn.  

De COP biedt ons dus de benodigde kerkelijke ruimte voor 
het uitvoeren van een vergelijkende analyse en evaluatie van de 
verschillende opvattingen over kwaad en  lijden  in de Ghanese 
Pinksterbeweging  van  de  leiders  en  gewone  gelovigen.  Via 
allerlei methoden heb  ik grondig de  ideeën geanalyseerd over 
kwaad en lijden, zoals te vinden in hun christologie, van zowel 
van  leiders  als gewone gelovigen  in Ghanese pinksterkerken,. 
Op deze manier werd het mogelijk een vergelijkend onderzoek 
te doen naar de  theologische  ideeën van Ghanese pinksterge‐
lovigen en de traditionele Akan gelovigen enerzijds, anderzijds 
naar bijbelse ideeën over dit onderwerp. Op deze manier was ik 
in staat om tot een kritisch oordeel te komen over deze  ideeën 
en een holistische contextualisering voor te stellen van de over‐
winning  in Christus  temidden  van  kwaad  en  lijden. Een  ver‐
dere  winst  van  deze  aanpak  was  dat  het mogelijk  werd  de 
verschillende posities  te verhelderen van Ghanese  leiders van 
Pinksterkerken  en  gewone  gelovigen  met  betrekking  tot  het 
omgaan met het kwaad en lijden via het christelijk geloof.  

De noodzaak voor  systematisering van COPs  christologie 
(en  die  van  Ghanese  pinkstergelovigen)  is  een  antwoord  op 
Waruta’s betoog (1997) dat Afrikanen het recht hebben hun ei‐
gen  christologie  te  formuleren  die  bewust  weerspiegelt  wie 
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Jezus werkelijk  voor  hen  is. Volgens Nthamburi  (1997)  dient 
een dergelijke Afrikaanse christologie te reflecteren op de prax‐
is van  Jezus van Nazareth, op zijn persoon, dienstwerk, dood, 
opstanding  en  hemelvaart.  Ook  Liderbach  stelt  dat  “chris‐
tologie van onderaf optreedt wanneer mensen op basis van hun 
ervaringen nadenken over hun besef van de  identiteit van de 
mens Jezus” (1998: 1). Tegen de achtergrond van het feit dat er 
sprake  is  van  een  overweldigend  bewijs  van de  behoefte  van 
Ghanese  pinkstergelovigen  aan  antwoorden  op  de  verbijster‐
ende  aanwezigheid  van  het  kwaad  en  het  lijden,  is  de  vraag 
naar de persoon, de natuur en het werk van Jezus Christus van 
groot belang. Daarom was het nodig hoofdstuk twee te wijden 
aan een discussie over de aard, de persoon en de werken van 
Jesus Christus.  In Ghanese pinkster‐liederen, preken  en prak‐
tijken wordt het geloof  in  Jezus  tot uitdrukking gebracht met 
een creatief inzicht.  

Uit onze besprekingen (hoofdstukken twee tot en met vijf) 
kwam  naar  voren  dat  onder  Ghanese  pinkstergelovigen  de 
overtuiging bestaat dat de wereld ten onder gaat aan gebroken‐
heid,  getypeerd  als  kwaad  en  lijden  (hoofdstuk  twee).  Dit 
maakt  dat  het menselijk  leven  vol  ervaring  zit  van  strijd  op 
fysiek, sociaal, economisch en politiek terrein. De daaruit voort‐
vloeiende  gevolgen  zijn  ziekten, werkloosheid,  armoede,  etc., 
die zich manifesteren als tegenslagen in het leven. Tegenslagen 
leiden  tot  afwijzing, moedeloosheid,  nederlaag  en  verlies  van 
identiteit. Door de krachtverlening van de Geest wordt de kerk 
geroepen hulp te bieden aan de maatschappelijke problemen in 
de overtuiging dat we  in Christus het kwaad overwinnen. De 
kerk stelt dat Jezus de hoop is voor de hopelozen. Ondertussen 
eist de onderwerping van kwaad en lijden dat we begrijpen wat 
hun  bronnen  en  oorzaken  zijn. Daarom worden  in  hoofdstuk 
drie verschillende oorzaken voor de aanwezigheid van kwaad 
en lijden gesuggereerd: fysieke/natuurlijke redenen, menselijke/ 
maatschappelijke redenen en bovennatuurlijke redenen. 

Wij kunnen het kwaad dus niet vastpinnen op één groep 
van oorzaken of één oorsprong.  

Dit  betekent  dat  wij  naar  kortzichtigheid  neigen  als wij 
onze uitleg van kwaad  tot  één oorzaak beperken, meestal het 
bovennatuurlijke. Dit  is  vaak het  geval met Ghanezen.  Inder‐
daad, het  feit dat wij de gebeurtenissen van het  leven  slechts 
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kunnen  voorspellen  (zie Vroom  2007b:  472‐73)  zou  ons  altijd 
moeten  leiden  tot  het  nemen  van  proactieve maatregelen  om 
het  fysieke/natuurlijke  kwaad  dat  maar  al  te  vaak  ons  deel 
wordt, te voorkomen. Omdat we nu eenmaal mens zijn, zijn wij 
niet in staat om te voorspellen welk kwaad ons zal treffen: mo‐
tor  ongevallen,  overstromingen,  helse  verschrikkingen,  etc. 
Toch vergeten we niet hoe vaak ze  in onze samenleving voor‐
komen. Kennis hiervan  impliceert dat we nu maatregelen ne‐
men zodat ze in de toekomst niet plaatsvinden.  

Blijkbaar is niet alle kwaad en lijden afkomstig van slechte 
geesten  of  zelfs God. Het  kan  zijn dat  er  soms  sprake  is  van 
“spirituele” wortels, maar in veel andere gevallen is sprake van 
menselijke  of  maatschappelijke  oorzaken.  Ons  falen  om  de 
juiste oorzaken van het kwaad te bepalen, heeft vaak geleid tot 
het  beschuldigen  van  anderen  als  oorzaak  van  ons  lijden. Zo 
leiden  luiheid,  onverantwoordelijk  leven  en  sociale  apathie, 
milieuverontreiniging en hebzucht tot onnodige ellende, en niet 
alleen  voor  de  schuldigen, maar  soms  ook  voor  onschuldige 
mensen. Veel terminale ziekten in onze gemeenschappen zullen 
daarom niet het werk van duivels zijn, maar van slechte water‐
voorziening  of  een  slecht  rioolsysteem.  Evenzeer  geldt  dat 
mensen  niet  noodzakelijkerwijs  failliet  gaan  omdat  een  heks 
hun  bedrijf  aanvalt, maar  gewoon  vanwege  het  slechte  elek‐
trische  systeem.  Of  omdat  hun  onderneming  te  weinig  per‐
soneel heeft en daarom niet  in  staat  is om  te  concurreren met 
andere bedrijven en ze daarom verlies maken.  

In dit boek benadrukken we het belang van het inzicht dat 
Christus  ons  vrij  maakt  omdat  hij  duivelse  geesten  heeft 
onderworpen. We zien evenzeer dat niet alle kwaad afkomstig 
is  van  kwaadaardige  geesten  of  zelfs  van  God,  maar  zijn 
wortels heeft  in de  culturele  achtergrond  en de wijze waarop 
onze samenleving is gestructureerd. Daarom zullen Christenen 
het  heil  in  Christus  ook  aanwenden  ter  vernieuwing  van  de 
publieke  sector.  Christenen  is  opgedragen  de  samenleving  te 
vernieuwen omdat  ze van de Geest kracht hebben ontvangen 
het “zout  en  licht” van de wereld  te zijn. Dit betekent dat de 
kerk  een  echte  discipline  opleggende  gemeenschap  moet 
worden die de samenleving helpt om te gaan met het kwaad en 
het lijden in alle facetten van het leven. 
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Een van de manieren waarop de kerk Christus’  liefde  laat 
zien  is  via  gebeden/exorcisme,  pastorale  zorg  en  begeleiding 
(hoofdstuk vier). Het is niet nodig dat dergelijke pastorale zorg 
alle problemen tot spirituele causaliteit beperkt. Het succes van 
deze begeleiding hangt af van de bereidheid en het vermogen 
om na  te denken over het  samenspel  tussen de Akan wereld‐
beschouwing, de ethiek, het christelijke geloof en wat de Bijbel 
over  geesten  leert.  Op  deze  manier  rust  de  christelijke  na‐
volging mensen  toe  voor  de  confrontatie met  de  uitdagingen 
van het leven. Dit betekent dat het profetisch dienstbetoon van 
de kerk zowel geestelijke als wereldlijke zaken moet omvatten. 
Het is door deze betrokkenheid dat de kerk de samenleving kan 
helpen  te  genieten  van het  goede  leven dat de  goede God  in 
Christus aanbiedt (hoofdstuk vijf). Het genieten van goed leven 
is de annulering van het kleurloos worden dat het slechte leven 
teweeg brengt. 

De  heroriëntatie  van  de  samenleving  die  in  staat  stelt  te 
onderscheiden  tussen  de  spirituele  en  fysieke/menselijke  di‐
mensies van kwaad en lijden helpt tot een juiste plaatsbepaling 
te  komen  van  het maatschappelijk  kwaad. Omdat  veelvuldig 
sprake is van een sociale dimensie van het lijden vestigt de kerk 
de aandacht van de samenleving op de noodzaak van gemeen‐
schappelijke  solidariteit  ter  wille  van  het  zekerstellen  van 
sociale samenhang en evenwicht (vgl. Vroom 2007a: 119‐25). Zij 
daagt daarmee de samenleving uit de causaliteit en de gevolgen 
van  het  kwaad  en  het  lijden  teniet  te  doen.  De  alom‐
tegenwoordigheid  van  het  kwaad  en  het  lijden  staat  passief 
leven  niet  toe. Het  is  niet  altijd waar  dat  alles moet worden 
toegeschreven aan een externe entiteit. In feite betekent dit dat 
wij zorgen op sociaal en educatief gebied, op het gebied van de 
gezondheidszorg,  op  politiek  en  cultureel  gebied  serieus 
nemen. 

In hoofdstuk zes bespreken en beoordelen we aldus de ma‐
nier  waarop  Ghanese  pinkstergelovigen  inspelen  op  heden‐
daagse  uitdagingen  in  de Ghanese  publieke  ruimten  van  on‐
derwijs, gezondheidszorg  en politiek. Leiders,  lokale gemeen‐
schappen  en  individuele  pinkstergelovigen  dragen  bij  aan  de 
“zuivering” van deze tot nu toe “kwaadaardige” ruimten in de 
Ghanese  samenleving. Dit binnentreden gaat gepaard met di‐
lemma’s  en  onduidelijkheden  zoals  met  betrekking  tot  de 
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relatie die zou moeten bestaan tussen de Staat en de kerk om de 
vrijheid  van  godsdienst  voor  alle  Ghanezen  te  garanderen. 
Andere dilemma’s  en  onduidelijkheden  betreffen de  politieke 
corruptie,  de Akan‐christen  verhouding,  de  rol  van  de  stam‐
hoofden  en  tribale  solidariteit. Deze paradigmaverandering  is 
des  te meer welkom  omdat  het  duidelijk  is  dat  daarin meer 
ruimte  is voor de  incarnatie van het pinkstergeloof diep  in de 
Ghanese samenleving.  

Deze  christologie  is  lokaal  of  contextueel.  Zij  is  voort‐
gekomen uit  een Pinksterbeweging  studie die  expliciet maakt 
hoe  pinkster/charismatische Christenen  in Ghana Christus  en 
de brede betekenis van zijn overwinning op kwaad en lijden in 
de publieke  sfeer zien. Daarom benadruk  ik de betekenis van 
de navolging van Christus voor het publieke leven in Ghana—
een  nieuwe  kwestie  die,  zoals we  zien,  vraagt  om  een  para‐
digmaverandering  voor  veel  voorgangers  en  leken  van  deze 
kerk. De parameters van deze studie verschillen daarom sterk 
van die welke wetenschappers in het meer welvarende Westen 
zouden  hanteren.  Ghana,  en  andere  landen  in  zwart  Afrika, 
heeft veel meer elementaire problemen die moeten worden op‐
gelost dan rijke samenlevingen in de wereld. Daarom sta ik stil 
bij de taken die de staat volgens de kerk heeft en de taken die 
kunnen worden  gerealiseerd  door  organisaties  van  het maat‐
schappelijk  middenveld,  NGO’s,  die  deels  kunnen  worden 
georganiseerd door kerken of leden van kerken, enz.  

Tot slot dient opgemerkt te worden dat deze “ongeplande” 
reis werd ondernomen door te onderzoeken hoe de COP kwaad 
en  lijden begrijpt  in relatie  tot het  Jezus‐verhaal. De resultaten 
van  de  analyses  van  en  de  beschouwingen  over  deze  voor‐
stellingen, zoals  te vinden  in de geselecteerde  liederen, preken 
en praktijken van de COP en andere Ghanese pinksterkerken, 
vormen de inhoud van dit boek. 


