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Samuel Lee is kritisch over zijn eigen rol in de pinksterbeweging. 'Ik werd zo’n beetje een bemiddelaar tussen mensen en God.'

Het verlangen van theoloog Samuel Lee:

‘Vergeet niet eerst mens te zijn’

Christenen vergeten dat ze in de eerste plaats mens zijn, zegt Theoloog des

Vaderlands Samuel Lee. Vandaag verschijnt zijn nieuwe boek: Verlangen naar

een nieuw christendom.

 AMSTERDAM

Theoloog des Vaderlands Samuel Lee verlangt naar een nieuw

christendom, dat draait om menselijkheid. Kijk liever naar

Jezus in plaats van elkaar de les te lezen met selectief
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uitgekozen bijbelteksten. Hij moedigt christenen aan het

gesprek aan te gaan met de cultuur, met de wetenschap en

met andere godsdiensten.

‘Licht hoeft zichzelf niet te bewijzen, dat is er gewoon.’

Lee schrijft daarover in het boek Verlangen naar een nieuw

christendom, dat vandaag verschijnt. Daarin is hij kritisch op

de kerk waarvan hij zelf deel uitmaakt: een deel van de niet-

westerse pinksterbeweging. Hij schetst een wereld waarin

voorgangers op een voetstuk staan en onder valse geestelijke

voorwendselen geld aftroggelen van arme mensen. Waarin

diensten draaien op emotie, zonder inhoudelijke boodschap.

Waarin gelovigen en voorgangers elkaar de loef afsteken met

tongentaal, genezingsverhalen en grote groepen volgelingen.

Het is nogal wat om zulke kritiek te uiten op de beweging waar

u zelf bij hoort.

‘Als wij onszelf niet bekritiseren, wat verwachten we dan van

de buitenwereld? Dan zal een journalist die helemaal niets met

het geloof heeft onze fouten wel laten zien. Laten we kritisch

naar onszelf kijken. Ik oordeel andere mensen niet, maar

schrijf vanuit mijn eigen ervaringen.’

Vertel ...

‘Mijn geestelijke reis met Jezus begon met een

bovennatuurlijke ervaring. Zodoende kwam ik in de

pinksterbeweging terecht waar ik later ook voorganger werd.

Ik keek naar ‘grote mannen’ op televisie, die konden genezen.

Ik was jong, en prestigieus. Zo wilde ik ook zijn. Langzaam

werd ik een showman. Op een gegeven moment kreeg ik door

hoeveel druk er op me werd gelegd. Ik werd zo’n beetje een

bemiddelaar tussen mensen en God. Ik moest altijd sterk zijn,

mocht nooit hoofdpijn hebben, moest me goed kleden. Maar

ik werd depressief, leed aan migraine – nog steeds. En als ik

migraine had, moest ik toch presteren: bidden voor mensen,

hun de handen opleggen, zodat ze op de vloer vielen. Ik had er

genoeg van. Ik ging mezelf ‘post-pentecostal’ noemen.’

Toch bleef u pinksterchristen.



‘Ja, ik blijf geloven in de mystiek en de geheimenissen van de

Heilige Geest. De pinksterbeweging is gekaapt door een groep

die het verkeerd presenteert. Ze hebben veel geld en zijn

zichtbaar in de media. Maar de werkelijke pinkstermensen zijn

heel gewone mensen die opkomen voor gerechtigheid, die

mensen helpen in armoede. Ja, ze bidden ook in tongentaal en

ze geloven ook in de kracht van de Heilige Geest. Hun stem

wordt bijna niet gehoord.’

Uw boodschap is ook aan niet-pinksterchristenen gericht.

Waarom is het voor een westerse, zeg, gereformeerde gelovige

goed dit te weten?

‘De pinksterbeweging is de snelst groeiende tak van het

christendom buiten Europa. Christenen in het Westen zeggen

dan enthousiast: kijk eens wat er gebeurt in de niet-westerse

wereld. Daar gebeuren ook mooie dingen, maar ook heel

lelijke. Westerlingen zien dat niet, omdat ze niet in die wereld

zijn. Het christendom is heel versnipperd, iedereen zit in zijn

eigen bubbel. Daarom schrijf ik nu: laten we elkaar de hand

reiken. We zijn allemaal deel van het wereldwijde

christendom. Als pinksterchristenen hebben we mooie dingen

te bieden, maar we hebben ook onze fouten. Die hebben

andere groepen ook. Laten we bij elkaar komen.’

U zegt: kijk liever naar Jezus, in plaats van allerlei

bijbelteksten letterlijk te interpreteren en daarmee elkaar de

maat te nemen. Heeft Gods woord dan geen gezag?

‘Veel hangt af van hoe we de Bijbel gebruiken. Ik geloof dat de

Bijbel is geïnspireerd door de Geest, maar mensen hebben het

opgeschreven. Er zitten ook menselijke emoties in. We hebben

de Bijbel nodig, maar moeten hem gebruiken op een manier

die vrede brengt. Je kunt de Bijbel gebruiken om slavernij goed

te keuren, of om racisme te bestrijden. Een ander voorbeeld:

er zijn predikers, met name in niet-westerse kerken, die

zeggen: als je niet je tienden betaalt, steel je van God. Waarom

pakken zij die tekst eruit en laten ze zoveel andere dingen

liggen? Sommige christenen zijn bijvoorbeeld fel tegen

homoseksualiteit, terwijl diezelfde christenen misschien wel

vastzitten aan porno. Ik heb meer respect voor iemand die



uitkomt voor zijn homoseksualiteit dan voor iemand die zich

heel gelovig voordoet, oordeelt over anderen, maar in het

geheim porno kijkt zonder zich schuldig te voelen.’

U verlangt naar een nieuw christendom. Wat is daarvan de

kern?

‘Ik verlang naar een christendom dat niet de behoefte heeft

om zichzelf te bewijzen. Dat op een natuurlijke manier zijn

licht laat schijnen. Licht hoeft zichzelf niet te bewijzen, dat is

er gewoon. Mijn hoop is dat wij dat laten zien in alle

verscheidenheid. Ik denk dat mensen in ‘de wereld’ niet het

christendom geweigerd hebben, maar dat ze misvattingen

hebben door hoe wij het gepresenteerd hebben. In die zin

moeten wij veranderen. We moeten naar de mensen gaan om

daar te zijn. Gewoon zijn, in de naam van Christus, zonder de

behoefte te hebben hen te bekeren. Overigens verheug ik me

ook als mensen zich bekeren.’

Christenen willen het evangelie graag delen met anderen.

‘Zelfs als je het mooiste product in de aanbieding hebt, werkt

het niet om te zeggen: luister naar mij. Ik ben tot de conclusie

gekomen dat evangelisatie geen techniek moet zijn. Er bestaat

bijvoorbeeld zoiets als vriendschap-evangelisatie. Daar heb ik

moeite mee: een vriendschap sluiten met het doel iemand te

bekeren. Dan heb je een geheime agenda. Mijn uitgangspunt is

wat Franciscus van Assisi zei: verkondig het evangelie,

desnoods met woorden. In het Perzisch zegt men: een lekkere

geur heeft geen advertentie nodig, die bewijst zichzelf. Ik heb

vroeger ook aan evangelisatie gedaan, duizenden folders

rondgebracht, maar daar ben ik mee gestopt. Als er iemand bij

mij komt en zegt: ik ben geïnteresseerd in Jezus, kun je me

helpen, of kun je voor me bidden?, dan raakt mij dat

persoonlijk meer dan een grote conferentie met tweeduizend

Lees ook

Samuel Lee, Theoloog der Straten
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mensen voor wie ik spreek. Waarom? Ik ken deze persoon. Het

is mooi als het christendom groeit, maar cijfers zeggen niet

alles. Het gaat om de menselijke relatie.’

U gaat liever in dialoog, schrijft u.

‘Kijk, we leven niet in de hemel, maar op aarde. Of we nu

willen of niet, die moeten we met elkaar delen. We moeten

samenleven. In onze naaktheid zijn we allemaal mensen.

Kunnen we niet op een menselijke manier met elkaar omgaan?

Er zijn mensen die aan mij vragen of ik wel echt gelovig ben,

omdat ik in gesprek ben met mensen van andere religies. Maar

als je weet wie je bent, wat jouw identiteit is – de mijne is in

Christus – word je niet geïntimideerd door iemand die anders

denkt. Ik heb geregeld gesprekken met moslims, joden, bahai.

Ze komen bij me koffiedrinken, of ik bij hen, en we praten

over ons geloof. Dat zijn mooie gesprekken. Omdat ik zeker

ben van wat ik geloof, vind ik in andersgelovigen mijn

naasten.’

U zegt: we zijn in de eerste plaats mens. Vergeten christenen

dat?

‘Ja, soms zijn we zo hard bezig van God te houden, dat we

vergeten van onze medemens te houden. We zijn soms zo hard

bezig met religie, religie, religie, dat we het contact waar het

echt om gaat vergeten: dat je je medemens moet liefhebben.

De hele wet is samengevat in de regel: houd van God met heel

je hart, ziel en verstand en houd van je naaste zoals van jezelf.

Ik denk dat God wil dat wij mensen zijn, Adam zijn.’ <

N.a.v. Verlangen naar een nieuw christendom, Samuel Lee.
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