
12 VRIJDAG  22 NOVEMBER 2019

NUMMER 47

In een Brits onderzoek werd aan jonge 

kinderen de vraag gesteld wat ze later 

wilden worden. Maar liefst 34% zei 

beroemd te willen worden (12% als top-

sporter, 11% als popster en 11% als acteur). 

Dat celebrities een enorme culturele 

invloed hebben, mag duidelijk zijn. Maar 

wat gebeurt er wanneer één van hen zich 

tot het christendom bekeert?

BELIEBERS

Neem nu Justin Bieber. Deze jonge zanger 

(1994) kreeg al op zijn dertiende een pla-

tencontract bij RBGM records. Zijn eerste 

album kwam in 2009 uit, toen Bieber nog 

maar 16 lentes jong was. Zijn grootste 

hit, Baby, is al meer dan 2 miljard keer 

bekeken op YouTube en in totaal heeft hij 

meer dan 150 miljoen platen verkocht.

Bieber bleek razend populair, vooral bij 

puberende tienermeisjes waarvan de 

meest fanatieke zichzelf ook wel beliebers 

noemen. Zoals het gaat met kindersterren 

begon ook Bieber voor het publieke oog 

te puberen. Zo kwam hij een aantal keer 

met justitie in aanraking, onder andere 

voor het gooien van eieren naar het huis 

van de buren, het rijden onder invloed en 

het roken van cannabis. In 2014 verscheen 

er ook een filmpje op internet van de 

15-jarige Bieber waar hij meerdere malen 

het woord nigger gebruikte en andere 

ongepaste opmerkingen maakte. 

Puberen is een pijnlijk proces, maar als 

beroemdheid lig je onder een vergroot-

glas en is de confrontatie met jezelf 

nog vele malen groter. Zo ging het, ook 

mede door een drugsverslaving, snel 

bergafwaarts met de jonge Bieber tot 

het moment dat hij besloot om terug te 

keren naar het geloof van zijn moeder. 

Pattie Mallette, Biebers moeder, was 

ongehuwd toen ze op zeventienjarige 

leeftijd van haar zoon beviel. Nadien 

raakte ze betrokken bij de pinksterbewe-

ging. Bieber vond zijn kerk bij de Hillsong 

Church, bekend om zijn hipsterpubliek, 

christelijke rockbands en getatoeëerde 

pastores. 

Sindsdien gaat het goed met hem. Vorig 

jaar op Eerste paasdag schreef hij op 

Instagram: “Jezus heeft mijn leven veran-

derd. Pasen gaat niet over een konijntje. 

Het is een herinnering dat Jezus voor 

mijn zonden is gestorven aan het kruis en 

uit de dood is opgestaan om zo de dood te 

verslaan. Als je gelooft dat dit werkelijk is 

gebeurd verandert dat alles. Ik ben nu vrij 

van schaamte en een kind van de aller-

hoogste God die van mij houdt waar ik 

ben, hoe ik ben en voor wie ik ben!”

CONTROVERSIEEL

Een ander prominent voorbeeld: Kanye 

West (1977). Het is moeilijk te zeggen wat 

West nu eigenlijk is, maar behalve produ-

cer, ondernemer en modeontwerper is 

hij toch vooral bekend als rapper. Wests 

eerste grote succes kwam toen hij voor 

het label Roc-A-Fella als producer mocht 

werken aan het album The Blueprint van 

Jay-Z. 

Hoewel hij altijd de ambitie koesterde 

om zelf rapper te worden had hij veel 

moeite om een platencontract te krijgen. 

Als iemand uit de middenklasse had West 

niet het gangster-imago dat leidend was 

gedurende de jaren ‘90 en het zou tot 

2003 duren voordat zijn eerste album The 

College Dropout verscheen. 

Het vierde nummer van het album 

Jesus Walks werd algemeen als risicovol 

beschouwd door de leiders binnen de 

muziekindustrie omdat volgens hen zo’n 

openlijke geloofsgetuigenis het nooit tot 

de radio zou halen. Het tegenovergestelde 

gebeurde: Jesus Walks werd een publieks-

lieveling en is nog altijd één van de meest 

gedraaide nummers van West. Wie aan-

dachtig naar zijn oeuvre luistert, ontdekt 

al snel veel meer verwijzingen naar Jezus 

en het geloof. Eigenlijk is het er dus altijd 

al geweest, maar dat wil niet zeggen dat 

West daarom een devoot en vroom chris-

ten was. Integendeel, West leek boven 

alles geïnteresseerd in succes en rijkdom. 

Tot januari 2019, toen hij bekendmaakte 

dat hij een wekelijkse gospeldienst 

genaamd Sunday Service zou organiseren 

waarin hij zelf zou optreden. Volgens 

zijn vrouw – de reality TV-ster Kim Kar-

dashian, die zelf tot de Armeens-apostoli-

sche kerk behoort – was de transformatie 

al een tijd gaande. Ze vertelde tijdens 

een uitzending van The View dat het in 

het begin vooral iets persoonlijks was 

dat West alleen deelde met vrienden en 

familie. 

Het werd echter veel groter. Zo verscheen 

onlangs zijn nieuwste album Jesus is King. 

Ook komt West binnenkort met een Bij-

belse opera over Nebukadnessar en zal 

deze decembermaand een tweede album 

verschijnen onder de titel Jesus is Born. 

Wests leven tot nu toe kan gerust turbu-

lent genoemd worden. Hij is controversi-

eel, obsessief en onvoorspelbaar, iets dat 

enerzijds veel media-aandacht oplevert, 

maar tegelijkertijd ook de nodige proble-

men met zich meebrengt.

In de christelijke media werd sinds het 

verschijnen van Jesus is King veel gedebat-
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teerd over de oprechtheid van dergelijke 

celebrity-bekeringen. Entertainment blijft 

immers een industrie waarin het imago 

van een artiest telkens opnieuw moet 

worden uitgevonden, verpakt en ver-

kocht. 

Tegelijkertijd is het belijden van een chris-

telijke geloofsovertuiging alles behalve 

een garantie voor succes. Bij zowel Bieber 

als West komt hun geloof regelmatig ter 

sprake tijdens interviews en niet zelden 

loopt men dan het vaste rijtje van poli-

tieke standpunten af over seks, abortus en 

homoseksualiteit. Bieber is dan duidelijk 

in zijn afkeuring van abortus, maar tege-

lijkertijd terughoudend en wil de contro-

verse liever vermijden. 

West is een heel ander figuur. Hij had 

zichzelf al persona non grata gemaakt 

door openlijk steun te betuigen aan de 

conservatieve commentator Candace 

Owens en haar zogenaamde blexit (een 

poging om de Afro-Amerikaanse bevol-

king te bevrijden van wat ze als horigheid 

aan de democratische partij beschouwt). 

Ook werd West uitgenodigd door pre-

sident Trump om met hem te praten 

over zwart geweld, waarbij hij voor de 

gelegenheid een Make America Great 

Again-petje droeg. West onderwerpt zich 

niet aan de mening van anderen en dat is 

precies wat hem enerzijds zo koppig en 

anderzijds zo authentiek maakt. 

De songteksten op Jesus is King liegen er 

dan ook niet om en gaan bijvoorbeeld 

over zondagsrust in Closed on sunday, 

(“They say the week start on Monday 

/ But the strong start on Sunday”) of 

klinken als een heuse litanie zoals in het 

nummer Water (“Jesus, flow through 

us/ Jesus, heal the bruises/ Jesus, clean 

the music”). En dan is er nog Selah, het 

tweede nummer van het album waarin 

nadrukkelijk naar Bijbelfragmenten wordt 

verwezen:

Won’t be in bondage to any man

John 8:33

We the descendants of Abraham

Ye should be made free

John 8:36

To whom the son set free is free indeed

He saved a wretch like me

Kunnen we in een tijd van consumptie-

cultuur waarde hechten aan bekeringen 

van celebrities? Eigenlijk wel. De reacties 

vanuit christelijke media wisselen tussen 

cynische onverschilligheid en een gretig 

enthousiasme waaruit een bijna wan-

hopige wens spreekt om als christenen 

maatschappelijk relevant te zijn. 

HEERSENDE KLASSE

Een interessant begrip in deze komt van 

de Italiaanse marxist Antonio Gramsci 

die het concept van de culturele hege-

monie ontwikkelde. Volgens hem zou 

de heersende klasse in een samenleving 

de culturele normen gaan bepalen op 

het gebied van overtuigingen, gebrui-

ken, waarden en moraliteit. Het mag 

duidelijk zijn dat volgens het eerderge-

noemde Britse onderzoek die invloed 

bij kinderen duidelijk voelbaar is. 

De consumptiecultuur is een redelijk 

nieuw verschijnsel, maar de klassensa-

menleving is dat niet. In de tijd van de 

eerste christenen domineerde ook in 

cultureel opzicht de heersende klasse. 

Toen de heilige Melania de jongere (ca. 

383-439) bekeerde tot het christendom 

liet zij enkele duizenden slaven vrij die 

werkzaam waren op haar landerijen. De 

Romeinse samenleving was ingericht 

volgens het zogenaamde cliens-mo-

del waarbij vrijgelaten slaven formeel 

gebonden waren aan een patriciër. Deze 

cliens verwachtte van de patriciër benefi-

cia (weldaden) en de vrijgemaakte slaaf 

stelde daar officia (plichten) tegenover, 

met name in de vorm van obsequium of 

volgzaamheid. 

Wie nu naar Twitter gaat, zal zien dat 

Kanye West daar meer dan 29 miljoen 

‘volgers’ heeft en Justin Bieber 107 

miljoen. Dat zijn toch astronomische 

getallen. Wat er in de harten van deze 

artiesten omgaat, weet God alleen, en 

het is dan ook nog te vroeg om derge-

lijke bekeringen te veroordelen of te 

bejubelen. De consumptiecultuur is 

een leeg facsimile van echte cultuur. 

Maar hoeveel van deze miljoenen ‘vol-

gers’ zullen nu uit nieuwsgierigheid 

toch een keer een kerk binnenstappen? 

Zoiets moet je niet te veel bevragen, 

maar kun je alleen maar in dankbaar-

heid aannemen. n
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