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Er is naar aanleiding van dit boek van Dekker al heel wat gesprekswater naar de zee gevloeid. 

Het boek beleeft intussen al een 5e druk en is genomineerd voor de theologie publicatieprijs 

2012. Dekker heeft blijkbaar een snaar geraakt. Hij stelt vragen die christenen vandaag in 

Nederland bezig houden en geeft antwoorden die prikkelen, soms irriteren, maar altijd 

dwingen tot nadenken. Zijn analyse van de krimpende kerk in deel I is voor mij het meest 

fascinerende van zijn boek. Dekker neemt geen genoegen met oppervlakkige analyses van de 

kerkverlating in het Westen. Het gaat veel verder dan dat de kerk niet meegaat met haar tijd 

en de aansluiting met de moderne cultuur mist. Het zit hem ook niet in het verdwijnen van het 

missionaire elan; er is juist een opleving van missionair , want juist dat lijkt weer helemaal 

terug. Al die dingen raken de kern van de crisis van de kerk niet. Het gaat veel dieper. De 

crisis van de kerk is een geloofscrisis, een crisis die diep in de kerk zelf is doorgedrongen. 

Juist het missionaire elan legt een innerlijke leegte bloot, laat zien dat we ook als christenen 

de secularisatie in onze botten met ons meedragen. Het is niet de kerk tegenover een 

geseculariseerde wereld, maar een kerk die zelf ook deelt in de secularisatie. Dekker trekt die 

lijn zo ver door, dat hij zich afvraagt of we de secularisatie ook niet moeten leren duiden in 

het licht van Gods handelen in deze wereld. Zou het ook niet alles te maken kunnen hebben 

met het oordeel van God? Als dat zo is, ligt de oplossing van de crisis dus ook niet in het 

afschaffen van het instituut, het vinden van allerlei nieuwe vormen van kerk zijn. De crisis 

dwingt de kerk terug te gaan naar haar diepste bestaansgrond, dwingt de kerk weer naar 

binnen te kijken, naar waarom de kerk wat gelooft.  

Dekker legt sterke nadruk op de verkondiging van het Woord, waardoor het geloof, het heil 

bemiddelt wordt. Als we ergens hoop uit mogen putten, dan is het wel uit God zelf en uit zijn 

spreken. Hoewel Dekker in dit verband uitvoerig bespreekt hoe de preek in onze seculiere 

context, waar God er niet meer toe doet, zou moeten functioneren (relationele hermeneutiek), 

vind ik deze greep toch het minst sterke deel van het boek. Dekker lijkt er vanuit te gaan dat 

het Woord, de bijbel zelf, deel van de crisis is geworden, en niet alleen de prediking. In een 

cultuur waar iedereen religies gebruikt om dat uit te halen wat aanspreekt, waar heilige 

boeken al lang geen absolute status meer bezitten en waar ook de Bijbel zelf als menselijk 

project op de snijtafel ligt, laat Dekker de vraag liggen waarom mensen uberhaupt naar de 

verhalen uit de Bijbel willen gaan luisteren? Het is niet relevant, niet buiten de kerk, maar ook 

niet binnen de kerk. Ik vroeg me af of Dekker voldoende recht doet aan de scherpte van zijn 

eigen analyse van de crisis. Is niet het enige logische antwoord dat op zijn analyse zou moeten 

volgen dat de kerk geroepen is tot verootmoediging, bekering en schuldbelijdenis. En dat de 

apologetiek, die Dekker in zijn laatste hoofdstuk geeft en die mij overigens buitengewoon 

aanspreekt, uiteindelijk in deze crisis niet ter zake doet?  
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