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LEEN DEN BESTEN 
 

De toekomst van religie 
 
Of religie uiteindelijk toekomst heeft en hoe ze - mocht dat het geval zijn - er zal uitzien, valt niet 
op voorhand te zeggen. De werkelijkheid is uiterst complex en in laatste instantie onvoorspelbaar. 
Toch heb ik wel een vermoeden. Zolang mensen afhankelijk blijven van onvoorspelbare krachten 
(en dat blijven ze wellicht altijd), zullen ze blijven teruggrijpen op een complex van geloofsovertui-
gingen en riten met betrekking tot het heden, het verleden en/of de toekomst, ook al roept ieder-
een nog zo hard dat religieus geloof wetenschappelijk gezien dubieus is geworden, psychoanalytisch 
gezien ziekelijk en politiek-economisch gezien reactionair. Sommigen zullen blijven geloven in God: 
ze zullen er op vertrouwen dat God bestaat en zullen bovendien blij zijn, omdat ze God beschou-
wen als het geweldigste dat er is. Anderen zullen blijven geloven in het geloof in God: ze zullen er 
op vertrouwen dat het geloof in God een goede zaak is, iets wat sterk moet worden aangemoedigd. 
Weer anderen zullen blijven geloven in mysterieuze onpersoonlijke machten en krachten die het 
leven bepalen. Religie zal bij de meeste mensen tijdens hun leven voortdurend veranderen. Waar-
schijnlijk zullen vragen voor hen belangrijker zijn dan vaststaande antwoorden en het onderweg zijn 
belangrijker dan de aankomst. De individualisering van religiositeit zal mogelijk samengaan met een 
zoektocht zijn naar nieuwe vormen van gemeenschap en naar nieuwe rituelen. 

Zolang mensen leven in een samenleving waar-
in hun leven wordt bedreigd door armoede, ziekte en 
vroegtijdige dood, zullen ze behoefte hebben aan reli-
gieuze bevestiging. Zolang ze leven in een wereld die 
haar betekenis verliest en die vormeloos en ng ook zal 
religie als maatschappelijk verschijnsel een belangrijke 
betekenis houden in de vorming van collectieve identi-
teiten en zullen mensen theologische constructies 
bouwen: ‘huizen’ om voor een tijd in te leven, met 
ramen die een stukje opengaan en deuren op een kier.  

Welvarende samenlevingen waarin een hoge 
mate van bestaanszekerheid bestaat, zullen steeds 
meer seculier worden. Immers, hoe meer zekerheid 
mensen ervaren, hoe minder ze geneigd zullen zijn om 
een geïnstitutionaliseerde vorm van religie te omarmen 
en hoe minder behoefte ze hebben aan religie als atti-
tude. Omdat globalisering veel onzekerheid met zich 
meebrengt, zal ze (voorlopig althans) de rol van religie en religiositeit versterken. In landen waar 
politieke massabewegingen veel van de sociale en psychologische functies van de religie hadden 
overgenomen, zagen we met het uiteenvallen van die bewegingen religie weer in een of andere 
vorm terugkeren. Toen bijvoorbeeld na de val van het Sovjetsysteem in 1991 het communisme niet 
langer zin en richting gaf aan het leven van mensen en daarmee oude zekerheden wegvielen, stak 
het oude religieusnationale bewustzijn de kop weer op en vormde de basis voor een nieuwe ideolo-
gische identiteit.1  

Ook in de toekomst zal in onzekere omstandigheden religie in meerdere of mindere mate 
tot de behoeften van de mens behoren. Het is zinloos en contraproductief om dit te ontkennen. 
Dank zij de activiteiten van niet zelden geradicaliseerde religieuze groeperingen, die van democra-
tische ideeën en moderne technologische middelen als televisie en internet gebruik maken, zal reli-
gie mogelijk zelfs een politieke macht van betekenis worden. Seculier fundamentalistische bewe-
gingen en personen zullen proberen religie weg te houden van het openbare leven. Waarschijnlijk 
zullen ze niet veel succes hebben.  

Bepaalde vormen van religie zullen verdwijnen: ze kunnen niet bewijzen wat ze waard zijn 
en veroordelen daarmee zichzelf tot een museumbestaan en een object van historisch onderzoek. 

                     
1
 In Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland werden vele duizenden kerken die ten tijde van Jozef Stalin (1879-1953) waren afge-

broken, herbouwd en talrijke kloosters gerestaureerd. De massale kerkenbouw was primair herstel van historisch erfgoed en 
een legitieme reactie op het atheïstische cultuurbarbarisme van de communisten. Van een ondubbelzinnige oplevende religi-
ositeit was geen sprake. Momenteel zegt driekwart van de Russen zich verbonden te voelen met de orthodoxie. Slechts een 
kwart van hen gelooft in een persoonlijke God. En nog geen twee procent van de Russische bevolking bezoekt regelmatig een 
kerkdienst. Dit typeert de paradoxale positie van de orthodoxe kerk: ze is de belichaming van een nieuwe nationale identi-
teit, maar ze is geen geestelijke kracht in de samenleving [W. van den Bercken, ‘Russische vaderlandsliefde is hoge christe-
lijke deugd’ in: Volzin. Opinieblad voor geloof en samenleving. 6 (7 september 2007) 17, 29]. 
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Andere vormen zullen zich aanpassen aan de veranderde tijd en omstandigheden. Nieuwe vormen 
zullen steeds opduiken, mogelijk ook destructieve producten van mensen die hun eigen methoden 
en doeleinden verabsoluteren. Met het veranderen van noties, geloofsvoorstellingen en waarden van 
een religie, verliezen noties, geloofsvoorstellingen en waarden nog niet hun plausibiliteit. En met 
het verdwijnen van bepaalde vormen van religie, met het verdwijnen van religieuze concepten 
waaruit elke dynamiek en ambiguïteit verdwenen is en zelfs met het verdwijnen van religie als so-
cio-politiek-theologisch complex, verdwijnt religie nog niet. Veel mensen zullen blijven bidden, al is 
het maar om het ongewisse te bezweren. En veel mensen zullen blijven geloven en in hun wijze van 
leven iets houden van verwondering, huiver en eerbied voor de werkelijkheid. Ze zullen allerlei za-
ken in goed vertrouwen blijven aannemen zonder dat ze die hebben gecontroleerd of zonder dat ze 
er een rationele basis aan kunnen geven. Ze zullen blijven uitgaan van waarden die niet op hun 
juistheid te controleren en rationeel te onderbouwen zijn. Ze zullen blijven hopen op of geloven in 
een oerfundament, oerhouvast en oerdoel van alle werkelijkheid. Ze zullen blijven grijpen naar de 
taal, het verhaal, de symbolen en rituelen van een religie, omdat die een model leveren waarmee 
ze de omgang met zichzelf, met anderen en de wereld kunnen vormgeven en interpreteren. Ze zul-
len gebruik blijven maken van sleutelmetaforen die erop gericht zijn de menselijke ervaringswereld 
te beschrijven, niet met rationele overreding, maar op een wijze die mikt op het verwerven van 
emotionele instemming. Impliciet geloof - tot uiting komend in ervaringen van toebehoren, waar-
digheid, verzet of het kunnen voelen van de historische betekenis van een bepaalde plaats – zal 
steeds opduiken naast alle expliciete geloofsvormen van oude en nieuwe religies en van individuele 
zoekspiritualiteit.  
 Op de grote vragen van het leven zal uiteenlopend 
worden gereageerd. Sommigen zullen zeggen dat antwoorden 
op vragen naar het bestaan van God, leven na dit leven en zin 
en waarde van het bestaan geopenbaard zijn en erin geloven 
als waren het waarheden. Anderen zullen leven alsof God er is, 
het leven niet met de dood eindigt en er zin en waarde bestaat 
buiten de empirische werkelijkheid. Weer anderen zullen per-
manent heen en weer geslingerd worden tussen geloof en 
twijfel: aarzelend zullen ze alles op één paard zetten in het 
besef dat een ander paard evengoed de koers kan winnen; ze 
zullen nauwelijks naar de wedloop durven kijken, bang als ze 
zullen zijn met lege handen te komen staan. Intellectuele 
overwegingen zullen maar zelden de doorslag geven bij het 
slagen of falen van een religie of bij bekering van individuen 
[Jansen 2001, 64]. Toetreden tot een religie zal vooral 
gebeuren als men belangrijke, religieus neutrale contacten 
onderhoudt met mensen die deze toetreding op prijs stellen.  
  
Als we religie van waarde achten voor nu en de toekomst, is 
niet zozeer de vraag van belang wat er zal gebeuren, maar wat 
we moeten doen. Speculeren over de vraag of mensen zich op 
zekere dag niet meer zullen laten troosten en inspireren door beelden, rituelen en mythen, levert 
niet veel op. Beter is ze zo vorm te geven dat ze mensen verenigen en versterken. Dit betekent: 
afzien van cognitieve totaalaanspraken over hoe de werkelijkheid in elkaar zit; in alle 
bescheidenheid de ervaring van onzekerheid en eindigheid thematiseren; een taal zoeken voor het 
onverdraaglijke kwaad en het onvervulbare verlangen; en je kritisch verhouden tot alles was zich in 
je omgeving god noemt of zich als god gedraagt en als god wordt aanbeden.  
 Wat de rol van religieuze overtuigingen en symbolen in de toekomst zal zijn, is tamelijk on-
gewis. Vrijwel zeker zullen ze overleven – zij het in gewijzigde vorm - als bronnen van zingeving, 
hoogste verontwaardiging en diepste medelijden. Mogelijk worden ze ingezet voor sociale, politieke 
en commerciële doeleinden, voor gezondheidszorg en mensenrechten, voor de milieubeweging en 
de vredesbeweging. Mogelijk ook worden ze gecombineerd met ideeën en waarden die van elders 
komen. En mogelijk worden ze gebruikt door mensen die weinig of geen relatie met officiële religi-
euze organisaties hebben. 
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