
 

Jezus ontdekken in onze tijd  
Gert-Jan Roest onderzoekt de betekenis van het evangelie voor West-Europa. Vanaf 1 
februari 2015 had hij zes maanden studieverlof van Via Nova om zijn proefschrift 
hierover af te ronden. We zijn heel dankbaar dat dit via crowdfunding en toezeggingen 
van fondsen en particulieren financieel mogelijk is gemaakt.  

‘Christus heeft mijn hart geraakt en ik geloof met alles wat in mij is dat Zijn werkelijkheid 
voor alle mensen goed zou zijn. Maar in gesprekken met christenen en niet-christenen voel ik 
de spanning tussen het evangelie en hoe de kerk en onze huidige cultuur daarmee omgaan’, 
vertelt Gert-Jan Roest, gemeentestichter bij Via Nova. In zijn promotietraject in de 
systematische theologie aan de Vrije Universiteit onderzoekt hij deze spanning. Tijdens zijn 
studieverlof in het eerste semester van 2015 verving Laurens van Lavieren, een jonge 
theoloog, hem. Roest begeleidde hem daarin. 

Evangelie opnieuw ontdekken 
Roest vertelt: ‘In onze tijd moeten we het evangelie niet alleen maar anders verpakken, maar 
weer opnieuw ontdekken. Wij formuleren het evangelie op basis van een traditie die teruggaat 
op de vijftiende tot de zeventiende eeuw, maar de cultuur is intussen behoorlijk verschoven. 
In de huidige cultuur zullen andere aspecten van Christus oplichten. Je vrienden kennen jou 
allemaal op een andere manier, en toch ben je één persoon. Zo leren we Christus in 
verschillende tijden en plaatsen ook op verschillende manieren kennen. In onze Westerse 
cultuur kunnen we bepaalde aspecten van Hem gaan zien die nooit eerder zijn ontdekt.’ 

 Antwoord op existentiële vragen 
‘Vaak worden die nieuwe aspecten niet ontdekt omdat er op een conservatieve of vrijzinnige 
manier op de cultuur wordt gereageerd,’ vertelt Roest. ‘Kort gezegd willen conservatieven 
trouw blijven aan de oude formuleringen, bijvoorbeeld van Calvijn en Luther. In vrijzinnige 
reacties wordt de huidige cultuur zo allesbepalend dat vaak de kern van het evangelie wordt 
opgegeven. Maar het kan anders. Er zijn ook theologen die proberen die conservatieve of 
vrijzinnige reactie te vermijden.’ In zijn proefschrift gaat Roest hier op in door het werk van 
de theologen Hendrikus Berkhof en Colin Gunton te bespreken. ‘Zij zien dat Jezus’ Geest 
zich verschillend manifesteert in verschillende culturen en daarbij steeds weer een antwoord 
geeft op de diepste existentiële vragen van die plaats en tijd.’ 

‘Je ziet dat bijvoorbeeld in het begin van de Reformatie. Luther worstelde met de existentiële 
vraag: hoe vind ik een genadig God? Dat was dé vraag van die tijd. De leer van de 
rechtvaardiging ging dan ook als een bevrijding door Europa. Maar nu zijn er andere 
existentiële vragen. Onze cultuur is veel meer een schaamtecultuur aan het worden. Kijk naar 
Facebook: we zijn gefocust op hoe we overkomen en wat mensen van ons denken. We 
proberen een goede indruk te maken en zijn op de vlucht voor gevoelens van leegte en 
wanhoop. Ben ik geliefd en gezien? Christus heeft ook een antwoord op deze vragen! Hij wil 
ons van schaamte bevrijden met zijn liefdevolle tegenwoordigheid.’ 



Verlangens opnieuw richten 
‘Als we op zoek gaan naar een nieuwe verwoording van het evangelie, dan is er veel vrijheid 
zolang we weg blijven bij de afgoden van onze tijd,’ stelt Roest. Wat zijn die afgoden? 
‘Geïnspireerd door het boek ‘A Secular Age’ van Charles Taylor zie ik dat we menselijke 
kracht vaak met God vereenzelvigen. Ook is er een enorme focus op individuele vrijheid. En 
we gaan er vanzelfsprekend van uit dat veiligheid en welvaart de hoogste doelen zijn.’ Roest 
stelt dat het evangelie deze afgoderij ontmaskert. ‘Tegelijkertijd neemt het de legitieme 
verlangens erachter serieus en richt ze op de komst van Christus en Zijn koninkrijk.’ Christus 
spreekt ook tot ons door christenen uit niet-westerse culturen, en ook door de armen en 
onderdrukten die door het Westen gemarginaliseerd worden. Zij kunnen onze ogen voor onze 
afgoderij en voor het evangelie openen, stelt Roest. 

Impuls voor missionaire initiatieven 
Roests verlangen is dat zijn onderzoek missionaire initiatieven verder helpt om trouw te zijn 
aan het evangelie en daarin aansluiting te vinden bij mensen. Ook hoopt hij dat christenen, 
onder wie christelijke studenten, niet alleen zelf Christus na kunnen volgen, maar er ook van 
overtuigd raken dat het evangelie relevantie heeft voor anderen. ‘Ik hoop dat dit werk een 
impuls zal zijn om de kracht van het evangelie te herontdekken.’ 

 

Bron: http://www.vianova-amsterdam.nl/goedeboodschap/jezus-ontdekken-in-onze-tijd/ 

 


