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Van de redactie 
 

Bloemrijk 
 
Dominees houden doorgaans van beelden; niet om te vereren, maar als middel om hun boodschap 
te verduidelijken. Dat heeft te maken met vormen van retoriek. Het is ook kenmerkend voor de 
theologie. Mozes houdt ons voor dat God niet in een beeld mag worden vast gelegd, maar aan de 
andere kant kunnen we moeilijk anders dan in beelden over God spreken. Ook Jezus ontkomt er niet 
aan. Het zegt iets over de voorlopigheid waarin wij als mensen leven: ‘Ik heb jullie dit alles in beelden 
verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over 
de Vader vertel’ (Joh. 16:25). Zover is het nog niet, zoals ook blijkt uit dit nummer van PThUnie. De 
beelden tuimelen bijna over elkaar heen. Neem nu het bloemrijke thema van de conferentie in juni 
2009 waarin de universiteit haar onderzoek presenteert: ‘Human flourishing’. De boodschap is 
duidelijk: protestants is niet hetzelfde als dor en droog. En wat te denken van het stijlbloempje dat 
het voor de PThU zo belangrijke synoderapport over predikanten en kerkelijk werkers als titel siert: 
‘De wissel voorbij. Het spoor en de bielzen’. Men hoeft geen medewerker van de NS te zijn om te 
begrijpen dat hier een urgente kwestie aan de orde is. Overigens komt dit rapport van een commissie 
met de welluidende naam 'Werk in de wijngaard'. Blijkbaar zag die zich genoodzaakt zich in haar 
rapportage buiten de eigen beeldentuin te begeven. 
Het moet ook niet gekker worden. Men zou het boek van Jerzy Kosinski, ‘Being There’ (Ned. vert. 
‘Aanwezig’) eens moeten lezen of de schitterende verfilming (met in de hoofdrol Peter Sellers) eens 
moeten zien. Dat gaat over een man die zijn leven lang opgesloten was in een groot huis waar hij 
werkte als tuinman. Eenmaal los gelaten in de grote wereld praat hij alleen maar over wat hij 
dagelijks deed in de tuin. De mensen vatten het op als beeldspraak en vermoeden er een diepe 
wijsheid achter. Ook al heeft hij zelf geen flauw benul van wat er gaande is, eindigt hij zo als 
presidentskandidaat. Hopelijk zal de lezer van van PThUnie ontdekken dat de in dit nummer 
gebezigde bloemrijke taal wel degelijk voortkomt uit een vruchtbaar wetenschappelijke klimaat. 


