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Nederlandse Samenvatting 
 

 

God Remembers (God Herinnert) gaat over de zoektocht naar een theologische grondslag van 

herinnering bij een groepsconflict. Het gehele onderzoek is gebasseerd op de hoofdvraag: "Hoe 

kan de huidige cultuur van herinneren worden uitgelegd door een dieper begrip van herinnering 

in bijbelse, theologische en liturgische bronnen van de christelijke traditie om de verzoening te 

verdiepen na het conflict in 1992-98 in de HKBP? “ 

De vraag komt uit het besef dat onze geschiedenis reeds beschadigd is door traumatische 

ervaringen wegens genocides, geweld, oorlogen en terreurs. Tegenwoordig richten we een 

gedenkzuil op ter herinnering aan het ontstane conflict in het verleden als symbool of 

waarschuwing van de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden. We zijn geneigd om wat in het 

verleden is gebeurd te preserveren om onze overledenen te gedenken. De wereld is aan het 

verschuiven, om het pijnlijke verleden proberen te vergeten naar te herinneren. 

Echter, deze nieuwe gewoonte om te herinneren kent ook een uitdaging. Soms wordt de 

herinnering aan het verleden te bitter om te herinneren, en zo wordt vergeten een betere keuze. Is 

herinneren beter dan vergeten? In geval van traumatische gevallen, heeft men de neiging om hun 

geheugen te onderdrukken want enkele gevallen zijn inderdaad te pijnlijk om te herinneren. 

Hierdoor rijst de vraag, moeten de slachtoffers inderdaad hun pijnlijke herinneringen onthouden? 

Als dat zo is, hoe gaan we om met deze herinneringen? 

De moeilijkheid om te herinneren van het verleden ligt niet alleen in de persoonlijke 

trauma, maar ook in een groepsconflict. De uitdagingen in het herinneren in het geval van een 

groepsconflict zijn zelfs nog groter. Hoe kunnen we een gemeenschappelijke herinnering hebben 

vanuit verschillende individuele verhalen? Hoe bepalen we welke herinnering het juiste verhaal 

is? Hoe kunnen we goed herinneren in een groepsverband? Hoe kunnen we herinneren in geval 

van groeps- of persoonlijk conflict waarin de rol van het slachtoffer en daders niet duidelijk zijn? 

Hoe kunnen herinneringen worden gebruikt in een groepsconflict zonder de ongenezen wonden 

pijnlijker te maken. Deze vragen dagen het idee uit van herinnering in een groepsconflict. 

Groepsconflict gebeurt net zo goed ook in de kerken. Ik neem een voorbeeld van een 

conflict in mijn eigen kerk, dat is de HKBP (Huria Kristen batak Protestan/Protestantse Batak 

Christelijke Kerk) conflict in 1992-98, waar de kerk verdeeld was in twee groepen en dit 

bijzondere conflict maakt slachtoffers aan beide kanten. De kerk besloot om zich opnieuw te 

verenigen en besloot om niet meer over het conflict in het verleden te praten. 

Ik heb vraagtekens over de manier van het omgaan van de kerk met het conflict in het verleden, 

of de manier van vergeten de goede manier is voor de kerk. Als het niet de goede manier is, hoe 

kunnen we aan het verleden conflict gedenken zonder het om te laten slaan in een negatieve 

herinnering welke kan leiden tot wraak en eeuwig cirkel van geweld? Het conflict van de kerk 

leidt mij tot het onderzoeken naar de theologische grondslag van herinnering in het bijzonder in 

de groepsconflict. 

 

Het onderzoek start door te onderzoeken hoe ingewikkeld een conflict in de kerk kan zijn. Het 

zes jaar durende conflict van de HKBP heeft pijn veroorzaakt, veel verlies aan leden, verlies van 

materiaal en zelfs het leven van predikanten en kerkleden. Het conflict is veroorzaakt door 

meerdere belangen, botsing van persoonlijkheden, het gebrek aan ecclesiologische duidelijkheid, 

aangewakkerd door de nationale politieke situatie, die alles met elkaar verweven zijn. 



De HKBP besloot toen om in 1998 zich met elkaar te verzoenen, zonder voldoende met 

elkaar te praten over wat er toen gebeurde. Na analyseren van het conflict, kunnen we 

concluderen dat de 1998 Verzoening Generale Synode gebeurde omdat: 1) De combinatie van de 

politieke onrust in Indonesië; 2) Het feit dat de Ephorus van beide kampen hun 

pensioengerechtigde leeftijd naderded; plus 3) De segregatie dat gebeurde binnen elke groep. De 

bereidheid van beide partijen om zich te verzoenen was uit dit onderzoek niet duidelijk. 

De terughoudendheid van de openstelling van het verleden is begrijpelijk. Het was 

moeilijk om een geschiedenis te bouwen, laat staan om op een eenvoudige manier uit te zoeken 

wat er werkelijk gebeurde tijdens het conflict, omdat strijdende partijen hebben verschillende 

heugenis van wat er werkelijk gebeurd is en beschouwden zichzelf als slachtoffer van het 

conflict. Sommigen denken dat het besluit van de kerk om niet meer te praten over het verleden 

trauma's een gezond verstand is, want niets positiefs lijkt te worden behaald ze door blijven te 

vertellen en door te geven. Het is te pijnlijk om het te vertellen door de generaties heen. Het 

navertellen en de herinnering aan het pijnlijke verleden zou woede kunnen aanwakkeren onder 

degenen die het verhaal voor het eerst horen, en ook de mensen die het conflict zelf hebben 

ervaren. 

Het is echter mogelijk dat het verhaal te belangrijk is om te verzwijgen. Zou het niet beter 

zijn als beide partijen het conflict in het verleden bespreken en delen dan het te vergeten? Hoe 

kunnen we over het conflict in het verleden in de kerk bespreken zonder pijn en wraak 

gevoelens? Deze vragen leiden ons om te kijken naar het fundament van de herinnering in de 

christelijke traditie in het bijzonder in de bijbelse, theologische en liturgische bronnen. 

 

Herinnering heeft een heel sterke bijbelse wortels. De aspecten van herinnering in het Oude 

Testament fungeert als een gedenkteken, die niet alleen om mensen te laten herinneren aan de 

barmhartigheid van God in het verleden als grondslag van hun huidige gehoorzaamheid, maar 

stelt ook de mens in staat te herinneren aan de beloften van God in het verleden en daden onder 

dankzegging en gebed voor de nieuwe zegeningen . Het betekent dat herinnering is altijd meer 

dan alleen een passieve psychologisch begrip van iets terug herinneren in de geest. De term 

'onthoud' in de bijbel wordt vaak gevolgd door een actie, zowel door God als Israël. De roep om 

te onthouden is een sterk thema in het Oude en het Nieuwe Testament om de kern van de traditie 

te onthouden, van Gods reddende werk voor Zijn volk. In verband met de zonde en schuld, God 

herinnert wordt meestal aan gevolgenverbonden. Wanneer fouten in het verleden niet meer aan 

worden herinnerd, betekent dat Israël niet langer wordt gestraft, maar betekent niet 

noodzakelijkerwijs dat God ze niet onthouden. 

Israël, als het uitverkoren volk van God, deelt hun identiteit in hun herinnering van God. 

Het sociale geheugen van Israël wordt doorgegeven door middel van orale tradities en het was 

open voor interpretatie. Israël gelooft dat zij actief moeten herbeleven en die herinneringen 

opnieuw actualiseren als hun identiteit en niet alleen slechts als een daad van iets in gedachten 

oproepen. Dus de herinnering aan Gods reddende werk is erg belangrijk voor Israël om hun 

identiteit te creëren, en het vormt de huidige en toekomstige Isralitische traditie. 

Het gebruik van sommige woorden die vertaald kunnen worden als geheugen in het 

Nieuwe Testament laat ook de actieve zin zien van het woord 'onthouden'. Gemeenschappen in 

het Nieuwe Testamentische tijd behouden hun sociale geheugen van Jezus onderwijzingen door 

middel van het vertellen van verhalen en doorgaan met herinterpretatie, en verstaan het verhaal 

zo actief als Jezus ze zelf het verhaal heeft verteld. Hoewel de verhalenvertellers verschillende 

details kunnen hebben van wat er werkelijk was gebeurd, maar de kern blijft hetzelfde. Het doel 



van wat we noemen de informele gereguleerde type van orale traditie is dat ze de boodschap 

levend willen houden naar hun eigen context. Het geheugen is nog steeds als een sterke kracht in 

het behoud van de traditie van het Nieuwe Testamentistische gemeenschappen. Het wordt niet 

beschouwd als louter oproepen van iets uit het verleden, maar het is gedaan om te herleven en-

her te beleven van de leer van Jezus en om het actueel te maken in de huidige context. 

De voortzetting van hetzelfde werkzame idee van herinnering is te vinden in het Nieuwe 

Testament in het bijzonder in de instelling van de Eucharistie. De Eucharistie is een unieke 

gebeurtenis, die werd ingesteld door Jezus zelf om hem te herdenken. Herinnering is het hart van 

de Eucharistie, waarin Jezus aanwezig is, en herdacht. En toch, is de Eucharistie niet een geheel 

nieuwe traditie die Jezus creëert. Het is eigenlijk een voortzetting en een vernieuwing van de 

herdenking gedaan in de Pascha maaltijd. De bevrijding van Israël door God in het verleden is nu 

opnieuw naar voren gebracht door de huidige verlossende daad van God in Christus en ze zijn 

allebei herinnerd omwille van de toekomst. Jezus is het paaslam dat moet worden opgeofferd, 

opgeofferd aan het kruis, en zijn offer is een unieke kairos-tijd, een gebeurtenis dat alle 

chronologische tijd omarmt. 

 

Met zo'n sterke bijbelse grondslag, gaan we nu naar wat de 20ste eeuwse theologen hebben 

onderzocht over de betekenis van herinneren. Drie theologen, Johann Baptist Metz, Alexander 

Schmemann, en Miroslav Volf, hebben ons geholpen om de theologische grondslagen en 

implicaties van herinneren te zien. Hun verschillende theologische achtergronden hebben ons 

begrip van herinnering verrijkt en bieden een theologisch begrip van de Eucharistie die 

oecumenische geaard is. 

Alle drie de theologen zijn het erover eens dat christenen niet mogen vergeten dat zij als 

Gods volk zijn bij de viering  van de Eucharistie. Dit is de basis voor de oproep om te herinneren 

in de christelijke traditie. De theologen zijn het over eens dat de Eucharistie de bron is van onze 

ervaring in de gemeenschap met God. Deze ervaring geworteld in het geheugen van het kruis is 

iets dat de kerk transformeert tot een gemeenschap van gelovigen. 

Metz herinnert ons aan dat herinnering in de Eucharistie is ook om het lijden van Christus 

te herdenken. De kerk als een gemeenschap van gelovigen kan de geluiden van het lijden niet 

van haar context uitsluiten. Deze stemmen resoneren met de context waarin wij leven en 

herinneren ons aan de herinnering van het lijden aan het kruis. Dit geheugen van lijden brengt 

een implicatie dat de kerk naar verwachting zal worden geïnspireerd om op te treden als een 

gemeenschap die het lijden onthoudt. Gods boodschap in Christus spreekt duidelijk tot de 

gemeenschappen die ongevoelig zijn voor de situatie van de wereld. En we hebben gezien, wat 

Metz doet is ruimte geven aan de stemmen van de stemlozen om te worden gehoord. Wanneer 

we dit toepassen op een context waarin groepsconflict heeft plaatsgevonden, dan is de 

herinnering aan het lijden kan worden vertaald als herinnering aan de wond in het verleden. Dit 

betekent dat de wond in het verleden moet te worden herinnerd, gebasseerd op de theologische 

grondslag van de herinnering aan het lijden. Dus, wat Metz introduceert is een theologische 

grondslag van de herinnering aan de pijn in het verleden. 

De christelijke traditie is ingebed in de liturgie. Daarbij verwerk ik een bijdrage van 

Alexander Schmemann in dit onderzoek. Hij plaatste immers het Eucharistie op de voorgrond die 

door haar komunaliteit de belangrijkste sacrament wordt. Hij schreef, dat het ook belangrijk is in 

de eredienst en in de theologie. Daardoor horen wij er voorzichtig mee om te gaan voor bepaalde 

verborgen doeleinden. 

 



Wat wij van Volf kunnen leren, is om in deze herinnering eerlijk te omhelzen en te 

accepteren binnen het kontekst van de samenleving. Deze nodiging is niet alleen gericht op dader 

en slachtoffer, maar op de gehele samenleving. Er is een soort gedachten-overdracht van 

individu aan het collectieve, op theologische basis dat Christus ons mogelijk maakte in 

eerlijkheid en liefde. Christus is de belangrijkste genezer, die de pijn kent. Er is zelfs een 

eschatologische hoop in dit idee. De toekomst-hoop in Christus brengt ons niet in pasiviteit tot 

vergetelheid, maar om eerlijk te gedenken als voorwaarde om te vergeven en te verzoenen. 

Zowel Volf alzo ook Schmemann nodigen ons uit om het verleden van het Eucharistie te 

onthouden. In het Eucharistie kunnen wij openhartig het verleden onthouden en de pijnlijke 

herinnering aan Christus de Verlosser overdragen. Dit herinneren is binnen het groepsoverdracht, 

waardoor het een gemeenschappelijke herinnering wordt. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de 

gemeenschap. Nu is de herinnering aan de pijn binnen het goddelijk perspectief ook een 

herinnering aan de bevrijding van de pijn. Volf nodigt ons uit om de nagedachtenis te herdenken 

in de vreugde van het feest van het Eucharistie. 

 

Dit brengt ons aan de bron voor de herinnering binnen de liturgie van Eucharistie. Eucharistie is 

de belangrijkste sacrament waar alle gemeenschapsleden het vieren als een Christus’ lichaam. 

Dit sacrament verenigt elke individu. Daarom leren wij dit te zien als een plaats waar dader en 

slachtoffer gezamenlijk komen en vieren de tafel des Heren. Moeilijk maar niet onmogelijk is de 

tijd en plaats te bepalen waar mensen samenkomen. Een goede liturgie voor het Eucharistie moet 

een verlossende gedachte kunnen aanbieden. In de liturgie herinneren wij de lijdenden. En bij 

leed, herinneren wij niet alleen het leed van de slachtoffers. In groepenstrijd, hoort pijn, 

schaamte en berouw voor gedane onherroepelijke zaken. Dus de daders beseffen ook de behoefte 

aan genezing en verzoening van de zonden ontvangen alleen middels reine liefde. Alle 

genodigden herkennen zich in het leed van Christus. De actualiteit van het Eucharistie die nodigt 

en omhelst alle mensen om samen te komen als een menigte, in een nagedachtenis Christi, 

hebben wij de vrede van Christus nodig, om ook aan anderen uit te delen. Eucharistie biedt een 

veilige plek, om negatieve gedachten los te laten, voor mensen die bittere herinneringen wil 

vergeten. Tegelijkertijd biedt het Eucharistie ook een plek om het goede verleden niet te 

vergeten. 

Om het verleden te herinneren, geeft het Eucharistie ons de garantie om ons los te maken 

van die gedachten. Eucharistie is de herinnering aan God Die ons herinnert in Christus, ons 

geheugen voor ons leven. De gemeenschap van gelovigen brengt herinnering en leven van 

Christus in het Eucharistie. Daders en slachtoffers uitgenodigd om te herdenken en om hun 

herinneringen aan God over te dragen. Wanneer de individuele pijn voor Gods aangezicht wordt 

gebracht in de herinneren van het Eucharistie, wordt deze gedachte een gemeenschappelijke 

gedachte. Het verhaal van de individu wordt het verhaal van de gemeenschap, al dat pijnlijke 

wordt overgenomen door de gemeenschap. De wetenschap dat je de last van het verleden achter 

je kan laten, werkt bevrijdend. Eucharistie is de plek van loslating in de hoop van een genezende 

herinnering. 

Het proces om de pijn los te laten betekent niet dat de herinnering weg is. Eucharistie 

heeft ook tot taak om te gedenken, in de overtuiging dat God onthoudt wat in ons leven gebeurt. 

Wanneer iemand zijn herinnering voorlegt en aan de gemeenschap overdraagt, en de 

gemeenschap het aan God voorlegt, wordt het verleden een verhaal binnen de gemeenschap, en 

dat verhaal gaat over het werk van verzoening door God in het licht van het Eucharistie. De 

herinnering blijft, maar met een nieuwe betekenis. Iemand kan alle pijn nog herinneren, maar 



tegelijkertijd is die pijn weg uit de herinnering. Wat wij herinneren is alleen het verzoeningswerk 

van Chistus en God. 

Wij moeten beseffen dat vergeten nooit het doel is van de losmaking van pijnlijke 

herinneringen, maar is meer een keuzevraag. Hoewel wij de bijdrage van Volf waarderen, wijzen 

wij zijn argument af, dat vergeten het einddoel van het proces is. Vergeten is een keuze na de 

genezing van het verleden, maar is geen einddoel. De wetenschap dat gedachten nou een nieuwe 

betekenis krijgt, kan men kiezen om te vergeten of te herinneren met een nieuwe inhoud. 

Desniettemin, blijven wij beseffen, dat herinneren geen laatste weg is om de pijn van het 

verleden te verwerken. Herinneren opent wegen voor een proces van vergiffenis en verzoening. 

Herineren is nodig om te vergeven. Zonder de pijn te herinneren, kan iemand niet vergeven om 

verzoenen, omdat wij niet kunnen vergeven wat wij vergeten zijn. Vandaar dat herinneren een 

weg is tot echte verzoening. Herinneren, voornamelijk voor de christelijke theologie, wordt vaak 

in samenhang gebracht met vergiffenis en verzoening. We raden een verdere onderzoek over 

vergeven na de herinnering aan. 

 

De theologie van de herinneren kan een bijdrage van de kerk zijn voor de herinnering van het 

leed van de wereld. Deze theologie is effectief ook in de liturgie, om de sterke theologische 

basis, zonder enig willekeurige doel. Want juist in de theologie van de herinneren, wordt de kerk 

gevraagd om als institutie te handelen, die leed herdacht, en zich niet als instant oplossing voor 

het leed opgooit. Daarom is de kerk allert als memoria passionis binnen eigen kontekst, die dat 

herinnert binnen een groter kontekst. Dan komt een gemeenschappelijk herinneren dat God 

onthoudt. De transformatie van negatieve gedachten naar positieve wordt bij iedere Eucharistie 

feest opnieuw beleefd, waar dader en slachtoffer samen herinneren met de gemeenschap van 

gelovigen. Het samenzijn in de Eucharistie liturgie, brengt onze herinneringen bij God. En zodra 

wij weten dat God onthoudt, kent onze herinnering ook een andere betekenis. Onze herinnering 

wordt de herinnering aan God, Die aanwezig is, Die ons onthoudt, Die onze situatie kent. Zodra 

wij deze waarheid beseffen, kunnen wij kiezen om onze herinnering los te laten of om die te 

herinneren met een nieuwe betekenis. Een ding moeten wij wel beseffen, vergeten is menselijk, 

maar God vergeet niets. God onthoudt. 


