Cultuur is een spiegel van de tijdgeest
Wat hebt u met cultuur?
‘Ik houd van cultuur. Liefst zit ik ‘met een boeksken in een hoeksken’ romans, gedichten of studieuze
werken te lezen. Of laaf me aan de sobere schoonheid van een verstild Romaans kerkje. In mijn
spaarzame vrije uren geniet ik achter mijn piano van Bach. Cultuur is een gave van God!’
Wat bedoelt u precies met cultuur?
Cultuur is niet alleen de grote kunst van Bach of Rembrandt, maar alles wat mensen maken of
bedenken: van politiek tot lesgeven tot componeren. Het woord betekent in het Latijn zowel ‘maken’
als ‘aanbidden’: dat wat wij mensen maken weerspiegelt ten diepste wie we zijn voor Gods
aangezicht: aanbidden we onszelf of zoeken we de eer van God? Alle cultuur staat tussen dit
spanningsveld van ‘beeld van de mens’ (autonomie) of ‘beeld van God’ (heteronomie). Het geheel
van onze uitingen en scheppingen is de tijdgeest. Iedere tijd heeft een bepaalde tendentie of
wezenstrek, ik noem dat in navolging van Isaäc da Costa ‘de geest der eeuw’ ofwel de tijdgeest. Het is
belangrijk om deze tijdgeest te verstaan.
Hoe ziet u de cultuur in Bijbels licht?
God schiep de mens naar Zijn beeld. God is de Schepper, de Creator. Dit betekent dat de mens ook
daarin op God lijkt dat hij óók creatief is. Hij mag de hof bebouwen en de dieren namen geven. Het is
zijn opdracht om in alles God te loven en te dienen. Stel dat de mens niet gevallen was, wat zou er
dan een schoonheid zijn en wat zouden we in alles Gods beeld weerspiegelen. Maar de mens ís
gevallen. Dit is de diepe werkelijkheid. Door Gods genade kunnen wij echter worden herschapen tot
Zijn goddelijk beeld. Dat gaat allereerst om de wedergeboorte en bekering van onze ziel. Maar als
door God het geloof in ons is gewekt dan mogen we vanuit de gestalte der heiliging in ons handelen,
denken en scheppen weer iets van de lof Gods gaan weerspiegelen.
Waarom is cultuur belangrijk?
Het raakt de diepere laag van de mens: zijn wezen. Ik vind dat de huidige generatie jongeren warm
gemaakt moet worden voor goede cultuur en het aanboren van de eigen creativiteit. De moderne
media kunnen snel tot oppervlakkigheid leiden en ik probeer daar tegen in te gaan.
Wat gaat u allemaal doen in deze rubriek ‘cultuur’ in Terdege?
Ik hoop steeds een opmerkelijk cultuurverschijnsel of kunstwerk voor het voetlicht te brengen en me
af te vragen wat het weerspiegelt van de tijdgeest en of erin ook iets van ‘beeld Gods’ (heteronomie)
danwel ‘beeld van de mens’(autonomie) is te zien.

