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✍ Theo van de Vossenberg 
o.praem.

 De tijdgeest
De tijdgeest is een opmerkelijk fenomeen. Elke tijd heeft 
een eigen geest. We kennen het verschijnsel of beter ge-
zegd: we beleven het aan den lijve. Vaak zonder het te 
beseffen worden we er in opgevoed, er in meegezogen en 
ademen we de tijdgeest in en uit. 
De tijdgeest is allesomvattend. Het is onze manier van 

doen, onze manier van wonen, kleden, eten en drinken, 
feesten en vakantie houden, van afscheid nemen en rou-
wen. Niets ontkomt er aan; het is onze leefwijze, onze ge-
woonte, onze hele cultuur. 
Het is wel moeilijk om op de actuele tijdgeest greep te krij-
gen. Een voorbije tijdgeest kunnen we wel analyseren en 
bestuderen, bijvoorbeeld de geest van de middeleeuwen 
of van de vorige eeuw, maar alleen sterke geesten zoals 
een Karl Marx kijken met kritische ogen naar de bestaande 
tijdgeest en voelen dat deze versleten is en dat onderhuids 
een verandering op til is. Door het verwoorden van die 

“Er waart een spook door Europa.” Zo begon 

het Communistisch Manifest dat Karl Marx in 

1848 publiceerde. Hij doelde daarmee op de 

nieuwe tijd die er aan kwam, de nieuwe wind 

die op kwam zetten en heel Europa en van 

daaruit heel de wereld zou veroveren. Karl 

Marx heeft dat goed aangevoeld. De ‘arbei-

dende klasse’ is zich inderdaad van de eigen 

kracht bewust geworden, maar heeft zich niet 

tot de vernietiger van de ‘bezittende klasse’ 

ontwikkeld zoals Marx dacht, maar tot een 

volwaardige gesprekspartner in het arbeids-

bestel. Marx was wel een uitstekende trend-

watcher. Hij voelde dat er een nieuwe tijd op 

komst was. Door dat gevoel uit te spreken 

en anderen er op te wijzen verhaastte hij de 

komst van de nieuwe tijd.        

_   Karl Marx, trendwatcher in zijn tijd

_  Geest van de tijd 
en Geest van het 
christendom.
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veranderingen bewerken deze denkers dat ook anderen 
deze veranderingen gaan zien en dat deze daardoor meer 
gemeengoed worden. Tegenwoordig is het een beroep 
geworden: trendwatcher. Iemand die de toekomst tracht te 
voorzien en te overmeesteren.  

 Strijd 
Zo een cultuuromslag kondigt zich aan, maar de mensen 
die op het fluweel zitten, de conservatieven, staan hun 
plaats niet zo maar af. Ze nestelen zich nog steviger in het 
pluche. Ze willen kost wat kost de situatie houden zoals 
die is. Wars van vernieuwingen hebben ze geen oog voor 
ontwikkelingen, voor de nieuwe tijd. De progressieven, de 
mensen die vooruit willen, geven ook niet op. Ze hebben 
de wind mee. Ze zagen de poten van de pluche zetels lang-
zaam maar zeker door. De nieuwe tijd is niet tegen te hou-
den. “Het is een nieuwe tijd, net wat je zegt, ” zingt Wim 
Sonneveld in het lied ‘Het dorp’, dat die nieuwe tijd op een 
treffende manier onder woorden brengt. Het is een strijd 
tussen behoud en vernieuwing, onder andere in politiek, 
vakbonden, sport en kerken. Het getuigt van grote wijsheid 
als progressief en conservatief om de tafel gaan zitten en 
samen de koers bepalen. Geen ijzeren muren oprichten, 
maar met een zekere soepelheid traditie en vernieuwing, 
verleden en toekomst met elkaar verbinden. Helaas neemt 
de hardheid aan beide kanten vaak  toe. De nieuwe tijd 
komt tenslotte altijd als overwinnaar uit de bus.    

 Cultuuromslag
Pas achteraf zien en begrijpen we dat we een cultuurom-
slag hebben meegemaakt. “We zijn in een andere tijdgeest 
geboren. Nu moet alles anders.” Als je dan vraagt: “Van wie 

moet het anders?” krijg je als antwoord: “Van de nieuwe 
tijdgeest dus, die zich anoniem maar dwingend aandient. 
Je moet wel mee! Het hangt gewoon in de lucht.” Zo 
ontstond de filosofische stroming ‘het existentialisme’ in 
verschillende landen onafhankelijk van elkaar. Die ideeën 
ontwikkelden zich op diverse plaatsen in dezelfde richting. 
Ze drongen zich naar voren in gevoelige breinen die deze 
naar buiten brachten. Daardoor werden ze gemeengoed.  

 Mondiale tijdgeest
Terwijl vroeger de tijdgeest een beperkte regio omvatte, 
kreeg deze later een steeds grotere omvang en is nu, dank 
zij de internationale contacten en de massamedia, prak-
tisch mondiaal geworden. Daar tegenover zien we als re-
actie een groeiend accent op het handhaven van nationa-
liteiten en streekgewoontes. “Eigen volk of Amerika eerst!” 
Maar het mondiale is niet meer terug te draaien. 
Daarbinnen zien we een fenomeen dat zelfs elke tijdgeest 
overstijgt. Als grondgedachte wordt namelijk het feit be-
nadrukt, dat de mens in wezen altijd en overal hetzelfde is; 
of hij nu zwart is, geel of blank, man of vrouw, geletterd of 
analfabeet. Op die gedachte hebben de Verenigde Naties 
de ‘Rechten van de mens’ geformuleerd die overal en te 
allen tijde gerespecteerd zouden moeten worden. Hier zie 
je, naast grove overtredingen, ook verschillende nationale 
interpretaties van deze rechten optreden, die met conser-
vatief en progressief worden betiteld. Ook hier zal men 
door een discussie samen de juiste weg moeten vinden. 

 De Geest van het christendom
In het christendom ontmoeten we ook conservatieven en 
progressieven; vaak in een heftige strijd verwikkeld, die tot 

Karl Marx was wel een uitstekende trendwatcher. Hij voel-

de dat er een nieuwe tijd op komst was. Door dat gevoel 

uit te spreken en anderen er op te wijzen verhaastte hij de 

komst van de nieuwe tijd.         

Het is moeilijk om op de actuele tijdgeest greep te krijgen. 

Alleen sterke geesten kijken met kritische ogen naar de 

bestaande tijdgeest en voelen dat ze versleten is en er  

onderhuids verandering op til is.
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scheuring of scheiding kan leiden. Daarom is de vraag: Is 
het christendom ook aan de tijdgeest onderworpen?
Het christendom vindt zijn bron in de eeuwige en boven de 
tijd staande God en draagt daarom ook iets van zijn eeuw-
ige trekken. Daarom gaan de wezenlijke grondslagen van 
het christendom ook boven elke tijd uit. Ze zijn verwoord 
in de geloofsbelijdenis, in de tien geboden en de acht zalig-
heden. Wezenlijke waarden in het christendom en daarom 
stabiel en onveranderlijk zijn onder andere het mysterie 
van de Drie-Eenheid, God als schepper van hemel en aarde, 
de menswording van Jezus Christus, de persoonlijke gewe-
tensverantwoordelijkheid van iedere mens, het gebod van 
de liefde en de barmhartigheid.

 Het christendom en de tijdgeest 
Dat Jezus Christus mens geworden is, betekent dat het 
goddelijke in het menselijke is gekomen en de wisselende 
gedaanten van het menselijke heeft aangenomen. Daar-

om moeten de eeuwige woorden van de Geest altijd in de 
geest van de tijd vertaald worden. De grondslagen worden 
daarom in elke tijdgeest anders verwoord, uitgewerkt en 
toegepast. Daardoor krijgt het christendom wel telkens een 
ander tijdsgezicht, maar de wezenlijke kern blijft onveran-
derlijk bestaan. Hier ontstaat de strijd tussen conservatieve 
en progressieve richtingen: “Wat behoort nu tot de onver-
anderlijke kern en wat niet? Mag je het zo vertalen?” 
Het is nutteloos elkaar verwijten te maken; het is zinvoller 
elkaar te bevragen en te bekritiseren. Bij alle aanpassingen 
aan de tijdgeest is het namelijk zaak de grondslagen van 
het christendom zorgvuldig te behoeden en te bewaren. 
Die hebben met de eeuwige Geest van God te maken. Onze 
opdracht is de werking van de Heilige Geest en de tijdgeest 
wijs en soepel met elkaar te combineren, om beide recht 
te doen. Want het evangelie moet nu, in deze moderne 
tijd, verkondigd en beleefd worden. Anders blijft het onver-
staanbaar. ◆

De tijdgeest is een opmerkelijk 

fenomeen. Elke tijd heeft een 

eigen geest. We kennen het 

verschijnsel of beter gezegd: we 

beleven het aan den lijve.

De grondslagen van het 

christendom worden  in elke 

tijdgeest anders verwoord, 

uitgewerkt en toegepast. Daar-

om krijgt het steeds een ander 

tijdsgezicht.

_ Tijdgeest van het christendom
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