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Abstract: Dutch 

Mekka en Amsterdam: christelijke ethiek tussen islam en liberalisme 
 

Mekka en Amsterdam is een studie op het terrein van de christelijke ethiek. Het is een 

theologische bijdrage aan het publieke debat over godsdienstvrijheid en 

verdraagzaamheid. Deze dissertatie is niet zozeer een bijdrage aan dit debat onafhankelijk 

van een concrete situatie, maar ze ontwikkelt een theologie van de godsdienstvrijheid in 

relatie tot het lopende debat over de islamitische immigratie in Europe, in het bijzonder in 

Nederland. Het thema van godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid is immers meer dan 

een theoretische discussie, het is rauwe werkelijkheid. De keuze voor Nederland als casus 

is bepaald door het feit dat er relatief veel moslims wonen, dat het land internationaal 

vaak als illustratie wordt aangehaald in de discussie over de westerse omgang met islam, 

dat Nederland zeer dicht bevolkt is en daarom de discussie daar niet theoretisch kon 

blijven maar beheerst werd door de noodzaak van de onderlinge omgang en zeker niet in 

de laatste plaats door het feit dat Nederland een relatief sterk ontwikkelde theologische 

traditie van religieus pluralisme kent.  

Na een introductie over de botsing tussen de westerse en de islamitische beschaving , 

begint deze studie begin met een uitvoerige historische en sociologische analyse van de 

door het moderne liberale denken (‘Amsterdam’) gestempelde reactie op de opkomst van 

de islam (‘Mekka’) (Part 1). De conclusie daarvan is dat het moderne liberalisme leidt tot 

uniformiteit in het publieke domein en de vraag is daarom hoe een pleidooi voor 

ideologische vrijheid en diversiteit dar ooit een gehoor zal vinden. Wie krijgt de 

meerderheid zover dat ze ruimte maakt en laat voor minderheden? Hier volg ik Nancy 



Fraser, die stelt dat democratie om diversiteit te handhaven niet consensus nodig heeft, 

maar conflict. 

In Part 2 ga ik vervolgens in op de aanwezigheid van zo’n visie op conflict in de 

democratie in de Nederlandse cultuur, het zogenaamde “Christian pluralism.” Kuyper 

deconstrueerde niet alleen het tot uniformiteit leidende liberale denken, maar probeerde 

ook een alternatief te bieden voor het moderne liberale denken over godsdienstvrijheid en 

verdraagzaamheid. Deze theorie van “Christian pluralism” wordt door mij ontvouwd en 

ontwikkeld in samenhang en gesprek met het werk van Abraham Kuyper en zijn 

neocalvinistische beweging die vanaf eind negentiende eeuw een pluraal publiek domein 

heeft voorgestaan. Hij heeft daarmee in Nederland een antwoord geboden voor het 

probleem van godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid. We analyseren het antwoord van 

‘Christian pluralism’ op verschillende onderdelen: de soevereiniteit van Christus over de 

samenleving en de geschiedenis, de contouren van een plurale staat en cultuur, de 

democratische praktijken van de kerk, de scheiding van kerk en staat, de voeding van een 

plurale cultuur door de kerk als organisme en het uitzicht op interreligieuze 

samenwerking in verband met de gemene gratie-opvattingen van Kuyper. Zijn 

argumenten voor de gelijke behandeling van verschillende levensbeschouwelijke 

stromingen worden onderzocht, op hun bruikbaarheid getoetst en geëvalueerd in het licht 

van het huidige conflict tussen de islam en de westerse cultuur.  

Hoe waardevol deze traditie ook is, Part 2 loopt uit op de conclusie dat Kuyper’s 

theologische reflectie en argumentatie inzake een plurale samenleving op drie gebieden 

nadere doordenking en uitwerking behoeft: op de gebieden van christologie, 

karaktervorming en roeping.  



In Part 3 wordt een nadere uitwerking geboden en daarmee hopelijk een versterking 

aangereikt van ‘Christian pluralism’ op deze drie onderdelen. Het eerste hoofdstuk in dit 

deel exploreert hoe de christologische aspecten van gastvrijheid en genade Kuypers 

accent op de juridische zijde van de christologie (soevereiniteit) de verdediging van de 

pluraliteit kunnen versterken en verdiepen. Het volgende hoofdstuk gaat in op de vraag 

hoe in de liturgie van de kerkdiensten de gewoonten, deugden en het karakter van de 

christen kunnen worden toegerust voor een leven temidden van ‘Mekka’ en 

‘Amsterdam’. Het derde emn laatste hoofdstuk in dit deel onderzoekt op micro-niveau 

hoe gastvrijheid, rechtvaardigheid en genade vorm krijgen in het leven van christenen 

temidden van hun islamitische buren.   

De hoofdstukken van dit proefschrift zijn op deze wijze gegroepeerd om antwoord te 

kunnen bieden op mijn hoofdvraag: wat hebben christelijke pluralisten nodig, om 

getrouw gehoor te kunnen geven aan Christus’ oproep tot rechtvaardigheid, gastvrijheid 

en genade? 

Ze moeten nauwkeurig acht slaan op de uitdagingen die hun specifieke context hen stelt 

(hfdst. 1-3). Ze hebben behoefte aan een bepaald historische voorbeeld dat ze kunnen 

navolgen (hfdst. 4). Ze hebben stevige theologische argumenten nodig om zich te weer te 

stellen tegen allerlei vormen van hegemonie, uniformiteit en assimilatie in de 

samenleving. Hier ga ik in het bijzonder in op Kuypers theologische en politieke 

publicaties en werkzaamheden (hfdst. 5). Hoofdstuk 6 gaat nader in op Kuypers 

constructieve bijdrage aan ‘Christian pluralism’. Waar hij het koningschap van Christus 

met vrucht centraal stelt in zijn pleidooi voor recht en vrijheid voor alle godsdiensten, 

wordt hier betoogd dat daarnaast het priesterschap en het profeetschap van Christus deze 



argumentatielijn zouden kunnen versterken. Daarnaast wordt gewezen op de bijdrage die 

liturgie en roeping zouden kunnen bieden bij de vorming van christelijke pluralisten. 

Nader wordt ingegaan op Christus’ gastvrijheid, kwetsbaarheid, bevrijding, heling, dient 

en genade, die bij kunnen dragen aan een diepere betekenisgeving van het leven als 

christelijke pluralist in ‘Mekka’ en ‘Amsterdam’. Hierbij wordt geput uit het werk van 

Herman Bavinck, Klaas Schilder en Hans Boersma (hfdst. 7). Christelijk pluralisme is 

niet alleen een leer of een theorie, maar zal ook geleefd moeten worden temidden van de 

mysteries, complexiteiten en tragedies van ‘Mekka’ en ‘Amsterdam’. In het achtste 

hoofdstuk gaan we na welke deigden, gewoonten en verlangens daarvoor nodig zijn, met 

name aan de hand van de liturgische theologische inzichten van Nicholas Wolterstorff, 

Richard Mouw, John Witvliet en James K. A. Smith. Hoofdstuk 9 sluit het proefschrift 

af, niet met een kosmisch en sluitend antwoord, maar met een aantal kleine antwoorden: 

verhalen van christelijk docenten en verplegenden, artsen en predikanten, politici en 

huismoeders, universiteiten en kerken, naaigroepen en gezinnen, die elk vorm proberen te 

geven aan de genade, gastvrijheid en rechtvaardigheid van Christus ergens temidden van 

‘Mekka’ en ‘Amsterdam’. Niet een van hen doet dit perfect, allen zijn ze eenzijdig en 

beperkt in hun doen en laten. Maar op hun eigen manier op hun bepaalde plaats tonen ze 

steeds iets van de Ene die zij willen navolgen. Dit is de bijdrage die een christelijke 

discipline kan leveren aan de verdediging van een plurale samenleving. 

	  


