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Samenvatting van de lezing
In westerse cultuur gaat het om waarheid (feiten, planning, producten, wetten); in de oosterse
wereld draait het om eer (intuïtie, beleefdheid en harmonie), terwijl in de Afrikaanse/ZuidAmerikaanse kracht (relatie, familie, hiërarchie, emotie en overtuiging) een belangrijke rol
speelt (voor de bepaling van de cultuur, klik hier). Communicatie, waarbij men geen oog heeft
voor deze verschillen, zal mislukken. Het is van groot belang bij evangelisatie rekening te
houden met deze informatie. De ontmoeting met andere culturen kan helpend zijn om
Nederlanders van nu te begrijpen. In onze postmoderne tijd is onze cultuur aan het
verschuiven van een (westerse) waarheid-cultuur naar een (oosterse) eer-en schaamte-cultuur.
Kenmerk van postmoderniteit is namelijk dat waarheid relatief is. Tegelijk blijft de behoefte
om te toetsen wat goed is en wat niet. De toets wordt nu echter niet langer gedaan door een
objectieve waarheid of geboden. Maar door de ‘omgeving’, het netwerk of “de eigen club”.
Die bepaalt of gedrag de toets der kritiek kan doorstaan. Zo niet dan wordt men uitgestoten –
soms op zeer harde wijze.
Voor velen van ons is deze veranderende toets onwennig. Woorden als schuld en vrijspraak
lijken niet aan te komen. Het evangelie is echter wonderlijk in staat om zowel bij
verschillende culturen aan te sluiten als deze onder de kritiek te stellen. De lector daagt ons uit
het evangelie opnieuw te leren verwoorden in termen van eer vs schaamte en kracht vs. angst.
Zonde wordt in Romeinen 3 bijvoorbeeld het missen van de eer van God genoemd. Het
probleem van de Farizeeën bijvoorbeeld was niet dat zij de wet braken “Hoe kunt gij geloven,
gij die eer van elkander neemt, en de eer die van God alleen is, niet zoekt?” (Johannes 5:44).
Doordat onze westerse waarden noties van andere culturen in zich opneemt kunnen wij
hiervoor te rade gaan bij missiologen die deze hertaling van het evangelie reeds eerder hebben
doordacht.
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