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Stellingen bij Geurt Roffel, ‘En wie ben ik volgens jullie?’ – Antwoorden op de
vraag of Jezus de Zoon van God is

1. De waarheidsaanspraak van het christelijk geloof is het best gediend met een

pluraliteit van visies op wat het christelijk geloof is.

2. Wie, zoals Kasper, de belijdenis ‘Jezus is de Christus’ als een waarheid

beschouwt die voor de kerk niet ter discussie staat (vgl. Jesus der Christus, 24-

26, 38), vervreemdt de kerk van de discussie waar ze juist middenin moet

staan, de discussie of Jezus de Christus is.

3. Pannenberg doet zijn onderbouwing van de waarheidsaanspraak dat Jezus de

geïncarneerde Zoon van God is tekort door zijn eerste visie op de incarnatie

later te relativeren (in Grundzüge der Christologie, 6e druk, 423 en

Systematische Theologie 2, 428-29).

4. Door het trinitarisch en christologisch dogma te verstaan als regels voor het

spreken over God en Jezus (Der Auferweckte Gekreuzigte, 136), miskent

Dalferth dat God op meerdere manieren van zich laat spreken.

5. Crisps angst voor theologische bijdragen die de kerkelijke traditie kunnen

beschadigen (God incarnate, 18) is te groot, hij ziet onvoldoende dat

confrontaties met alternatieve inzichten ook kansen op ontwikkeling van die

traditie bieden.

6. Henriksen laat zien dat postmoderne ervaringen kunnen aansluiten bij

christologische inzichten, maar verwerkt onvoldoende dat de christologie

daardoor tijd- en contextgebonden wordt (in Desire, Gift and Recognition).

7. Terecht stelt Welker dat elke theologie contextgebonden is (Gottes

Offenbarung, 32), maar dit inzicht wordt onvoldoende in zijn christologie

verwerkt doordat hij daar één perspectief als vertrekpunt neemt.

8. Gadamer stelt terecht dat het niet mogelijk is om geïnterpreteerde zaken in

interpretaties volmaakt weer te geven (Wahrheit und Methode, 441-42), maar

verwerkt dit onvoldoende in zijn werkwijze (ibid., 278, 290). Die moet daarom

worden aangevuld met een interpretatie van het voor de interpreet

onbegrijpelijke.

9. Derrida’s streven om zich in zijn interpretaties van teksten te richten op wat hij
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niet begrijpt (La vérité Blessante, 24), is vruchtbaar, maar deze werkwijze heeft

als nadeel dat het eigen standpunt van een interpreet onvoldoende inzichtelijk

wordt.

10. Het van Jezus in zijn stervensuur vermelde citaat van psalm 22:2, “Mijn God,

mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”, maakt duidelijk dat de ervaring van

godverlatenheid hoort tot het hart van het christelijke geloof.

11. Theologiseren met kinderen en jongeren is onontbeerlijk voor een vitale

geloofsgemeenschap, niet omdat ‘de jeugd de toekomst heeft’, maar omdat

jeugd en jongeren op een andere manier middenin de samenleving staan dan

volwassenen.

12. Waar hetero-zijn de norm is, is dit begrip, ontleend aan het Griekse to heteron

(het andere), een contradictio in terminis.


