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Inleiding
Wat heeft het christelijk geloof te zeggen over de problemen van de moderne samenleving? Oftewel,
hoe relevant is de boodschap van de Bijbel voor het leven van nu? Dat is de vraag die John Stott
tijdens zijn leven vele jaren ter harte ging. Hij was een toonaangevende evangelische theoloog en
tegelijkertijd uiterst maatschappelijk betrokken. In de jaren tachtig was hij een van de oprichters van
het ‘London Institute for Contemporary Christianity’, een studiecentrum voor ‘eigentijds christendom’. Dit werd de voedingsbodem voor zijn heel bekende boek ‘Issues facing christians today’
(1988). Daarin behandelde Stott de grote vraagstukken van de westerse wereld vanuit een christelijk
perspectief.
Om 1999 verscheen een geheel herziene uitgave, nu ook in het Nederlands. Hier is veel recent
onderzoeksmateriaal in verwerkt. John Stott gaat veel uitvoeriger in op de zorg van het milieu en de
snel slinkende natuurlijke hulpbronnen. Ook het terrein van de menselijke relaties komt breed aan
bod, inclusief een diepgaande bespreking van de homoseksualiteit die zowel binnen als buiten de
kerk veel opzien zal baren. Verder veel aandacht voor oorlog, armoede, werkgelegenheid en de
verhouding tussen mannen en vrouwen.
Ruim twintig jaar later kunnen we nog steeds onze winst doen met het grondige en gelovige denkwerk dat John Stott en zijn medestanders al vele jaren hebben verricht. Het is een lijvig boek van
ruim 540 pagina’s, waarvan we in deze module een aantal hoofdstukken voor het voetlicht zullen
halen.

Enkele reacties op het werk van John Stott
1). John Stott – een persoonlijke impressie
https://bibtheol.wordpress.com/tag/john-stott/
2). Volgers – 16 christenen die de wereld hebben veranderd
Arie Slob bespreekt de invloed van John Stott op zijn denken en handelen
https://docplayer.nl/18350853-Volgers-16-christenen-die-onze-wereld-hebben-veranderd-vanaugustinus-tot-bono-rob-a-nijhoff-red.html

Inhoudsopgave
Deel I – Christenen in een niet-christelijke samenleving
1). Betrokkenheid: gaat het ons iets aan?
2). Complexiteit: kunnen we juist denken?
3). Pluralisme: Moeten we onze standpunten opleggen?
4). Vervreemding: hebben we enige invloed?
Deel II – Mondiale vraagstukken
5). Oorlogen en geruchten van oorlogen
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6). Onze menselijke omgeving
7). Economische ongelijkheid tussen noord en zuid
8) .Mensenrechten
Deel III – Maatschappelijke onderwerpen
9). Werk en werkloosheid
10). Goede relaties op de werkvloer
11). De multiraciale droom
12). Armoede, rijkdom en eenvoud
Deel IV – Seksuele onderwerpen
13). Vrouwen, mannen en God
14). Huwelijk en scheiding
15). Abortus en euthanasie
16). Homoseksuele relaties
17). Conclusies: een oproep tot christelijk leiderschap

Bijeenkomsten
we bespreken een aantal hoofdstukken in een .. tal bijeenkomsten.
Bijeenkomst

Onderwerp

1e bijeenkomst

Hoofdstuk 4 – Vervreemding: Hebben we enige invloed? (p. 97 t/m 119)
✓ Vervreemding is het gevoel van economische en politieke
machteloosheid. De kolossen van geïnstitutionaliseerde macht rollen
rusteloos voort en de gewone man en vrouw kunnen niets doen om
hun richting of snelheid te veranderen, laatst staan dat ze ze tot
stilstand zouden kunnen brengen. We zijn slechts toeschouwers van
een zich ontwikkelende situatie en we voelen ons volkomen
machteloos om ook maar enige invloed daarop uit te oefenen (97)
✓ Stott vindt het een droevige zaak dat veel christenen besmet worden
door die geest van vervreemding. De onderwerpen zijn niet alleen
bijzonder ingewikkeld (wat weten wij daar nu van), maar de
maatschappelijk is ook nog eens erg pluralistisch (wij hebben het
monopolie van de macht niet) en de tegenkrachten zijn
overweldigend (wij hebben geen enkele invloed) (98)
✓ Het eerste medicijn tegen dit mengsel van seculiere vervreemding en
christelijke pessimisme is de geschiedenis. De geschiedenis is vol
voorbeelden van sociale veranderingen die onder invloed van
christenen tot stand kwam. Hij noemt een aantal voorbeelden van
sociale veranderingen in Engeland en wereldwijd (99). Historisch
gezien is het christelijke pessimisme ongefundeerd
✓ Het christelijk pessimisme is ook theologische gezien ongerijmd.. Het
goddelijk beeld in de mens is niet uitgewist. Hoewel hij zondig is, kan
de mens nog steeds goed doen, zoals Jezus duidelijk leerde (Matt.
7:11). En we zien dat ook overal om ons heen. Bovendien verlost en
vernieuwt Jezus Christus mensen. Zullen we dan zeggen dat
wedergeboren en vernieuwde mensen niets kunnen doen om de
maatschappij te weerhouden of te hervormen? (100)
✓ Het eenstemmige getuigenis van de geschiedenis en de Schrift is dat
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✓

✓

✓

✓

christenen een geweldige invloed op de maatschappij hebben gehad.
We zijn niet machteloos. De dingen kunnen veranderd worden. De
zondigheid van de menselijke natuur betekent niet dat
maatschappelijke hervormingen en verbeteringen onmogelijk zijn.
Het betekent slechts dat er geen volmaakte en absolute sociale orde
kan zijn … vóór de gedaantewisseling van de wereld (101)
Vervolgens staat Stott stil bij de verwachtingen die Jezus had van zijn
volgelingen. Hij gaf er de meest levendige beschrijving van in de
Bergrede door zijn metaforen van zout en licht. Op dat moment
ware ze slechts met een klein aantal. Toch moesten ze het zout en
het licht voor de hele wereld worden. Wat bedoelde Hij. Ten minste
vier waarheden moeten niet over het hoofd worden gezien (101)
1). Christenen zijn fundamenteel anders dan niet-christenen, of
zouden dat in ieder geval moeten zijn. De wereld is in verval, maar
de discipelen moeten haar zout zijn en het bederf tegengaan (102)
2). Christenen moeten de niet-christelijke maatschappij doortrekken.
Ze moeten zich maatschappelijk niet afzonderen, want dan kunnen
ze er geen invloed op uitoefenen, maar ze moeten volop aan het
leven in de maatschappij deelnemen (102)
3). Christenen kunnen de niet-christelijke maatschappij beïnvloeden.
Jezus zal bedoeld hebben dat christenen het sociale verval kunnen
tegengaan en de duisternis van het kwaad kunnen verdrijven (102)
4). Christenen moeten hun christelijke onderscheidendheid
behouden. Als er wordt gevraagd wat die ‘zoutheid’ en ‘helderheid’
van christelijke heiligheid inhoudt, geeft de rest van de Bergrede
daar een antwoord op (104)
Dit roept de vraag op waarom christenen niet een veel grotere
invloed ten goede hebben gehad op de niet-christelijke wereld. De
gepubliceerde statistieken over het Amerikaanse christendom zijn
verbijsterend. Hoe komt het dan dat dit grote leger van christelijke
soldaten niet meer succes heeft in het terugdringen van het kwaad?
Belangrijker dan alleen maar aantallen van belijdende discipelen zijn
zowel de kwaliteit van hun discipelschap als hun strategie. Wat ook
een rol speelt is het vervuilen van Christus’ extremistisch onderwijs
en het besnoeien van zijn radicale evangelie (103)
De vraag die gesteld moet worden, is: waar is de kerk? Waarom
doortrekt en verandert het zout en het licht van Jezus Christus onze
maatschappij niet? (103)
Deze doelstelling en verwachting van Christus zou voldoende
moeten zijn om ons gevoel van vervreemding te overwinnen. Op ons
werk of in onze omgeving worden we misschien door deze en gene
met de nek aangekeken. De seculiere samenleving doet misschien
haar best om ons te negeren. We moeten ons echter niet aan de
kant laten zetten, maar ernaar streven een invloedrijke positie in te
nemen ter wille van Christus (104)
De volgende vraag is hóe we enige invloed kunnen uitoefenen voor
Christus. Wat betekent het in de praktijk om in de wereld zout en
licht te zijn? Hoe kunnen we maatschappelijke verandering
bewerkstelligen? Stott biedt zes manieren, in drie paren aan (105 vv)

Gebed en evangelisatie
1). Ten eerste is er de kracht van het gebed. We kunnen de bijbel niet
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lezen zonder onder de indruk te komen van de nadruk die op de kracht
van het gebed gelegd wordt (Jak. 5:16 en Matt. 18:19 en 1 Tim. 2:1-4)).
Gebed is een onmisbaar onderdeel in het leven van de christen en kan
ook niet gemist worden in het leven van de plaatselijke gemeente (105)
2). Dit boek gaat over christelijke sociale verantwoordelijkheid en niet
over evangelisatie. Toch horen die twee bij elkaar. De liefde voor onze
naasten moet gestalte krijgen in een holistische zorg voor al hun noden.
Dat is de reden dat in de bediening van Jezus woorden en werken
samengingen. Evangelisatie en sociale actie zijn als de twee delen van
een schaar, of als de twee vleugels van een vogel (107). Hij bespreekt
ook de redenen waarom evangelisatie gezien moet worden als een
noodzakelijke inleiding op en fundering van sociale actie (107 - 110).
Evangelisatie is het belangrijkste instrument voor maatschappelijke
verandering. We hebben gezien dat de maatschappij zout en licht nodig
heeft, maar alleen het evangelie kan dat scheppen. Evangelisatie gaat
aan maatschappelijke actief vooraf (108)
Getuigenis en protest
3). Alle christenen worden opgeroepen om evenals hun Meester ‘van de
waarheid te getuigen’. De hoogste waarheid waarvan wij getuigen is
natuurlijk Jezus Christus zelf, want Hij is de waarheid (Joh. 14:6), maar
alle waarheid – wetenschappelijk, bijbels, theologisch, moreel – is zijn
waarheid en we moeten die zonder vrees verdedigen, handhaven en
beargumenteren. Dat is de manier om een ethische apologie te
ontwikkelen en om deel te nemen aan het publieke debat over
hedendaagse onderwerpen. Bovendien moet de ware getuige in
navolging van Jezus bereid zijn om te lijden en – zo nodig – te sterven
voor zijn getuigenis (111,112)
4). Een positief getuigenis van de waarheid moet samengaan met de
verwerping van het tegendeel: protest tegen dwaasheid, bedrog en
verdorvenheid. Het lijkt erop dat er veel mensen zijn die weinig op
hebben met het wapen van rationeel protest, maar Stott denkt dat dit
niet terecht is. Publieke beroering is een effectief wapen en hij geeft een
aantal voorbeelden (113, 114). Overtuigende, op bijbelse waarden
gebaseerde waarden gebaseerde argumentatie kan de gezamenlijke
steun van zowel christenen als niet-christenen winnen. Laat niemand
zeggen dat protesteren en het voeren van campagnes een verspilling van
tijd en moeite is (115)
Voorbeelden en groepen
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