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ABSTRACT
The public character o f the church
The subject o f this article is the p u b lic character o f the church. In the
N etherlands one can m ake a distinction between three actual models. Each
o f them has had influence on the relationship between church and society
in a p a rticu la r tim e o f history. The fir s t m odel o f A Kuyper, has its roots in
the R eform ed C hurches in the N etherlands (G ereform eerde Kerken) and
was im portant in the fir s t h a lf o f the 20th Century. The seco n d m odel is
rooted in the R eform ed Church (Nederlandse H ervorm de Kerk) o f the
N etherlands in the p erio d after W orld War 2. The third m odel is the ecum e
nical m odel o f the "church f o r others ”, related to the secularized society.
In each o f these m odels we can fin d building blocks f o r the fo u rth model,
called "open church ", which has to be developed in this tim e o f rapid
social changes. In this article, the author tries to develop a design f o r the
fo u rth model. This article is written out o f the context o f W estern Europe. I
hope it also can be helpful in the context o f South Africa.
1

IN L E ID IN G

D oor de differentiatie van de sam enleving zijn het kerkelijk leven en het
m aatschappelijk leven uit elkaar gegroeid, zo kunnen w e Iezen in godsdienstsociologische studies (D ekker 2000:157 ev). Ik sch rijf vanuit de
N ederlandse sam enleving, w aarin zich van af het m idden van de N egentiende Eeuw een scherpe scheiding voltrokken heeft tussen kerk en staat. Deze
ontw ikkeling ging gepaard m et een verkerkelijking van het Christendom.
De kerk kw am steeds losser te staan van de overige terreinen van het leven
en verloor aan m aatschappelijke relevantie. D aardoor raakte zij in een
isolem ent en kreeg een sterk naar binnen gericht karakter. V ervolgens
kw am de vraag op o f en - zo ja - hoe, de kerk w eer iets van haar publieke
karakter zou kunnen terugw innen. Dit laatste niet om opnieuw een overheersende rol in de sam enleving te spelen, m aar om recht te doen aan de
overtuiging dat het christelijk geloof niet alleen van betekenis is voor het
persoonlijk leven m aar ook voor de opbouw van een rechtvaardige sam en
leving, w aarin iets zichtbaar kan w orden van G ods bedoelingen met mens

1 P rof dr Gerben Heitink is hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam en honorair professor aan de Universiteit van Pretoria.

en w ereld. H et K oninkrijk G ods w ordt gekenm erkt door vrede en gerechtigheid. D aarom gaan vragen van oorlog en vrede, rijkdom en arm oede,
w elzijn en solidariteit de kerk ter harte.
D aarm ee w orden vragen gesteld aan de ecclesiologie. H oe kan de
kerk niet alleen instituut zijn en gem eenschap m aar ook een “brug gebeuren” (B erkhof 1973:430) naar de sam enleving? D it roept de vraag op
w elk kerkm odel van betekenis kan zijn voor de bevordering van het
publieke Christendom. In de N ederlandse situatie is in de loop van de
tw intigste eeuw vorm en inhoud gegeven aan verschillende kerkm odellen.
In dit artikel beperk ik mij tot drie, die m et het oog op de vraag naar het
publieke karakter van de kerk nader onderzoek verdienen. Ik noem ze
respectievelijk het gereform eerde m odel, het hervorm de m odel en het
oecum enische m odel. D rie andere, het theocratische m odel, het lutherse
model van de tw ee rijken - leer en het evangelicale m odel, blijven hier
buiten beschouw ing. M ede aan de hand van deze drie m odellen wil ik de
volgende praktisch - theologische vraagstelling beantw oorden: Welk kerk
m odel is in de huidige culturele situatie het m eest g esch ikt om recht te doen
aan de bevordering van het p ublieke karakter van het christelijk g elo o P
M ijn vooronderstelling hierbij is dat in elk van de drie m odellen bouw stenen te vinden zijn die van betekenis zijn voor een m odel dat past bij de
huidige culturele situatie.
Daarbij b e se f ik dat er verschillen bestaan tussen de culturele situatie
in N ederland en in Z uid A frika. Sleutelbegrippen in de analyse van de
culturele situatie in W est E uropa zijn: m odem isering en rationalisering,
differentiatie en pluralisering, individualisering en secularisatie (vgl Steck
2000:26; & H eitink 1993). H et zijn begrippen die ook in de Zuid-A frikaanse context niet onbekend zijn. V andaar m ijn hoop dat deze bijdrage *
ook hier herkenbaar zal zijn.
2

HET GEREFORM EERDE M ODEL

M et het gereform eerde m odel bedoel ik in dit verband het neo-calvinistische m odel van A braham K uyper, dat het gereform eerde denken en
handelen op het gebied van kerk, staat en m aatschappij in de eerste helft
van de tw intigste eeuw ingrijpend heeft beïnvloed. N og altijd is zijn
invloed in de N ederlandse sam enleving m erkbaar. K uyper trekt consequenties uit de scheiding van kerk en staat. De kerk als volkskerk heeft naar zijn
m ening haar tijd gehad. Hij stelt zich in op het proces van m odem isering
dat zich in de sam enleving voltrekt en kiest voor een vrije kerk van mondige christenen, die z e lf verantw oordelijk zijn voor de vorm geving van het
kerkelijk en m aatschappelijk leven. Zijn m odel is bij uitstek em ancipatoir,
gericht op de verheffm g van het G ereform eerde volksdeel dat onder zijn
leiding een belangrijke sociale stijging zou doorm aken (vgl H endriks
1971). Hij riep een christelijk dagblad in het leven, richtte een politieke
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partij op en stichtte de Vrije U niversiteit. Op deze w ijze kw am heel de kerk
in dienst te staan van het leven in de sam enleving.
K uypers denken over de kerk is in eerste instantie niet zozeer bei'nvloed door Calvijn m aar door de Poolse theoloog A Lasco, die leiding g af
aan de opbouw van de N ederlandse vluchtelingengem eenten in Londen en
Emden. D iens visie op de kerk vorm de het onderw erp van zijn prom otiestudie. V oor A Lasco is het wezen van de kerk geestelijk. Hij ziet haar als
een vrije broederlijke gem eenschap m et een hoog dem ocratisch gehalte. In
zijn bekende C onfidentie uit 1873 legt K uyper sterk de nadruk op de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk en de m ondigheid van de gelovigen.
Het am bt m oet in het priesterschap der gem eente w ortelen. Deze nadruk op
de m ens als gelovige mag niet leiden tot individualism e. De kerk a!s
lichaam van Christus openbaart zich nam elijk in gem eentelijke vorm (vgl
K uyper 1873: 43). K uyper had behoefte aan een vaste kerk en, inmiddels
gevoed door het denken van Calvijn, sprak hij met heim w ee over “de kerk
als een M oeder die van der jeu g d a f onze schreden leidt” (Kuyper
1873:43). V oor hem w as de kerk vooral de voedingsbodem van de gelovi
gen m et het oog op hun geestelijk leven. A an een invloedrijk instituut had
hij geen behoefte. N iet alleen het am bt w as naar zijn m ening ingesteld “om
der zonde w il” , ook de kerk zag hij slechts als een noodverband (Kuyper
1883:24) op w eg naar C hristus’ koningschap over het hele leven.
V oor de relatie van kerk en sam enleving, w aar de vraagstelling van
dit artikel zich op richt, is van belang het onderscheid dat K uyper m aakte
tussen “kerk als instituut” en “kerk als organism e” . “Uit het organism e
w ordt het instituut geboren, m aar ook door het instituut w ordt het organis
m e gevoed” (K uyper 1870:18). Ik citeer hier uit K uypers intredepreek in
A m sterdam , naar aanleiding van Eph 2:17. H et them a kom t het uitvoerigst
aan de orde in zijn bekende werk D e g em eene gra tie ( 1902-1904). Nu blijkt
het niet eenvoudig deze bekende K uyperiaanse onderscheiding goed te
interpreteren. In een recente gezam enlijke studie over K uyper van de VUtheologen C A ugustijn en J V ree (1998) w ijzen beiden op dit punt verschillende w egen2. Ik probeer hier zo goed m ogelijk tussen de door hen gewezen klippen door te zeilen.V oor K uyper w as de kerk als lichaam van Chris
tus prim air een organism e, de door Christus verloste m ensheid. Christus
leeft voort in het leven van de gelovigen. Dit organism e is de onzichtbare
kerk, m aar het heeft eveneens betekenis voor de zichtbare kerk, het insti
tuut. Een uitw endige vorm is onm isbaar. De kerk is noch alleen een insti
tuut, noch alleen een organism e. Beide komen sam en in vrije zich

2 Volgens Augustijn komen begrippen als gemene gratie, antithese, kerk als instituut en
organisme in Kuypers vroege werk niet voor. De idee van kerk als organisme uit 1870
heeft dan ook niets te maken met zijn beschouwingen in Gemeene gratie (19021904:41). Vree ziet dit anders en trekt een continue lijn van 1870 naar 1902 (1998:86
ev).
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verenigende kerken. H et organism e is het w ezen van de kerk, het instituut
de vorm . De bron, het organism e, ontvangt zoveel strom en van kracht, dat
de bedding, het instituut, die niet kan bevatten. D e stroom treedt buiten
haar oevers en bevrucht zo heel de sam enleving (A ugustijn & Vree
1998:98). H et organism e is ook buiten het instituut aanw ezig. K uyper dacht
aan een bescheiden instituut, dat in dienst stond van het organism e, het
leven der individuele christenen. Het organism e, m et als kern de wedergeboorte, staat verre boven het instituut. H et instituut is slechts instrum enteel. Zo staat heel de kerk in dienst van de kerstening van het persoonlijk en
m aatschappelijk leven. D aarom kende K uyper in zijn Encyclopaedic een
belangrijke plaats toe aan de lai'cale vakken, w aarin het gaat om de verantw oordelijkheid van de gelovigen, individueel en in organisatorisch
verband.
H ierbij kom t in D e gem eene g ra d e het onderscheid tussen particuliere en algem ene genade. V oor K uyper beperkt het instituut zich tot hen
die bew ust uit de particuliere genade w illen leven. M aar zo ’n kerk heeft
uitstraling, zoals K uyper m et een bekend beeld duidelijk m aakt:
“ Al b randt de lam p der C hristelijke relig ie alleen b innen de
w anden van dat instituut, haar licht straalt d o o r de vensters zeer
verre d aarbuiten uit, en w erpt zich op al die g eled in g en en verbind ingen van ons m enschelijk le v e n ... R echt, w et, gezin en fam ilie,
b edrijf, beroep, publieke o pinie en letterku n de, k u n st en w etenschap en zooveel m eer, het w ordt alles door d at licht b estra ald ...
En het is door den zijdelingschen invloed, dat de kerk als instituut,
heel het volk en heel het leven des volks zeg en t” (K u y p er 19021904:268 v).
De kerk als instituut bestaat uit hen die G ods naam w illen belijden, de kerk
als organism e is de invloed, die van de kerk als instituut op het volksleven
uitgaat (A ugustijn en V ree, 1998:44 v). V olgens A ugustijn rept K uyper in
dit verband nauw elijks over christelijke organisaties. Z ijn denken is dynam ischer. A lle terreinen van het leven behoren tot het dom ein van de
gem ene gratie, w aar door de kerk als organism e ook de particuliere genade
in doorw erkt. Z o bereikt hij volgens A ugustijn zijn doel, de verbinding van
natuur en genade, van christelijk leven en leven in de w ereld. M en mag
deze visie niet belasten m et het later door K uyper gei'ntroduceerde begrip
antithese, w aarm ee de christelijke groepering in de sam enleving van de
niet-christelijke w ordt afgescheiden en dat ten dele politiek gekleurd is. Dat
leidt tot een christelijk isolem ent, zoals de latere ontw ikkeling van dit
model helaas laat zien. O ok K uypers brede visie viel ten prooi aan de
verzuiling, die zo kenm erkend zou w orden voor de N ederlandse sam en
leving tijdens de eerste helft van de vorige eeuw.
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Sam envattend kent het hier geschetste gereform eerde model slechts
een bescheiden functie toe aan de kerk als instituut. H et priesterschap der
gelovigen en niet de am btelijke organisatie vorm t het draagvlak van de
kerk. N iet via het instituut oefent de kerk invloed uit op de sam enleving,
m aar via het organism e. H et instituut is er tot voeding van het organism e,
dat tot uitdrukking kom t in het leven der gelovigen zow el binnen als buiten
de kerk. Zij m ogen in grote openheid in de sam enleving staan, w ant op alle
levensgebieden is de invloed m erkbaar van Gods algem ene genade, waardoor Hij deze w ereld niet aan haar lot overlaat. De inw erking van de particuliere genade via m ondige christenen op de sam enleving, al dan niet in
georganiseerd verband, is heilzaam voor m ens en w ereld. H et m odel heeft
gaandew eg aan betekenis ingeboet. D oor het voortgaande proces van differentiatie w erd het steeds m oeilijker de sam enleving op te vatten als een
organisch geheel. D oor dit proces verloor de kerk haar invloed op grote
delen van de sam enleving. C hristelijke organisaties en instellingen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en w elzijn, verloren hun
identiteit en gingen voor een deel op in algem ene verbanden. Ze w erden
geleid door professionals, die prim air op hun vakkennis w orden benoemd.
V an m eer betekenis is thans w elke positie individuele christenen in de
sam enleving innem en. De belangrijkste invloed van de kerk heeft plaats via
haar leden. De functie van het instituut blijft dan de toerusting tot christen zijn in deze w ereld, onder m eer via vorm en van m oreel beraad. Dat is nog
altijd de actualiteit van het gereform eerde model. De godsdienstsocioloog
G D ekker (2000:172) pleit daarom voor een indirecte benadering van de
sam enleving, nam elijk via het leven van de leden dat zij in de sam enleving
leiden: “ Ik denk nog steeds dat de m eest voor de hand liggende en ook de
m eest effectieve m anier om met de problem en van de sam enleving bezig te
zijn de w eg via het leven van de leden is.”
3

H E T H E R V O R M D E M O DEL

H et tw eede model is het hervorm de model van de Christus - belijdende
volkskerk. D oor de afscheiding van de G ereform eerde K erken in de negentiende eeuw (1834/1886) had de N ederlandse H ervorm de K erk een gevoelige aderlating ondergaan. Het was de vraag o f de kerk ooit dit verlies te
boven zou kom en. D es te verrassender w as het nieuw e élan w aarm ee deze
kerk uit de T w eede W ereldoorlog tevoorschijn kwam. N og tijdens de oorlog verscheen een uitvoerige notitie van de w erkgroep “ Kerk en gem eenteopbouw ” (D e dienst der kerk ... 1945-1955:514-530), w aarin de lijnen w er
den uitgezet voor een nieuw kerkelijk beleid. H ieraan w as een periode van
kerkvem ieuw ing voorafgegaan (vgl Bruin 1992), w aaraan de nam en van O
N oordm ans en H K raem er verbonden waren. In de genoem de notitie wordt
het begrip C hristus - belijdende volkskerk toegelicht. Deze “slagzin” kan
nam elijk m isverstanden w ekken. Men w aarschuw t voor rom antiek. Het
264

HET PUBLIEKE K A RAKTER VAN DE KERK

N ederlandse volk is niet langer “een gedoopte natie” . H et begrip volkskerk
slaat vooral op de verantw oordelijkheid die de kerk wil dragen voor heel
het volk. O ok de overheid blijft binnen het vizier van de kerk: “Zij w eet
zich geroepen de geboden G ods voor te houden aan de overheden” . Daarbij
gaat het niet om m acht, m aar uitdrukkelijk om dienst. B edacht m oet worden dat de kerk ook in veel gevallen het evangelie in de w eg staat. D aarom
geldt: “A lleen een K erk, die zelf, in de kennis van schuld en genade, uit de
barm hartigheid van G od leeft, kan de boodschap van G ods barm hartigheid
uitdragen in w oord en daad” . Deze visie w ordt kracht bijgezet door de
zendingsm an H K raem er in zijn profetisch geschrift “D e roeping der kerk”
(1945).
Een concrete uitw erking van deze visie biedt de nieuw e K erkorde
van 1951. D eze heeft tw ee brandpunten: apostolaat en belijden (D ingem ans
1987:19). B elijden en getuigenis horen bij elkaar. N a lange discussies over
de K erkorde w erd besloten het artikel over het apostolaat d er kerk te plaatsen vóór het artikel over het belijden der kerk. B ew ust spreekt m en van
belijden en niet van belijdenis, om zo de actualiteit van het getuigenis te
benadrukken. De aa n h ef van het artikel over het apostolaat luidt: “Als
Christus - belijdende geloofsgem eenschap gesteld in de w ereld om Gods
beloften en geboden voor alle m ensen en m achten te betuigen, vervult de
Kerk, in de verw achting van het K oninkrijk G ods haar apostolische opd ra c h t...” (A rt VIII). In dit artikel beluisteren w e de echo van de theologie
van A A van Ruler, die het denken over het apostolaat van de kerk sterk
heeft beinvloed (vgl V an R uler 1948). De zending van de kerk in de wereld
(de m issio D ei) w erd w eer gezien als het hart van de kerk. Terw ijl binnen
de G ereform eerde K erken de term apostolisch als regel verbonden werd
m et het fundam ent der kerk, zoals neergelegd in de geschriften van de
apostelen, verbond de H ervorm de K erk dit, trouw aan de letterlijke beteke
nis van het w erkw oord apostellein, m et het uitgezonden w orden in de
w ereld. W at verder opvalt is het theocratische ideaal dat op verschillende
plaatsen in de K erkorde doorklinkt, als het getuigenis tegenover overheid
en volk. D e H ervorm de K erk heeft hier in de periode na de oorlog veel
w erk van gem aakt via kanselboodschappen en herderlijke schrijvens en
door het oprichten van Raden, w aarin de kerk, solidair en profetisch, in
vragen en noden van de sam enleving en op politiek terrein, zow el landelijk
als m ondiaal, haar stem v erh ief tegen w at naar haar m ening niet m et de wil
van G od overeenkw am . H et herderlijk schrijven tegen de kem bew apening
is hiervan een duidelijk voorbeeld:
“O p grond van w at wij over de vredestaak van de kerk en over de
aard van de kem w apenen hebben gezegd, m ag de kerk dan ook niet
anders doen dan een radicaal neen tegen de kem w apenen uitspreken”
(H et vraagstuk d er kem w a p en en ... 1962:24).
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V oor V an R uler is heel het leven van de kerk van het apostolaat doortrokken. D at geldt van prediking, pastoraat, doop en avondm aal, catechese,
huw elijk, theologische opleiding, eredienst en diaconaat. A lles heeft een
m issionaire spits, aldus H N oordegraaf (1998:106). V oor V an R uler is heel
de schepping, m et een w oord van C alvijn, “theatrum gloriae D ei” . Heel
zijn theologie is gericht op de eschatologie, de voltooiïng van de schepping
in het Rijk Gods.
Een radicalisering van de apostolaatstheologie vinden we bij de
bekende m issioloog en oecum enicus J C H oekendijk. De tijd van het
C orpus C hristianum is naar zijn overtuiging voorbij. Hij gelooft niet meer
in een kerk die een apostolische functie heeft, m aar draait dit om: “ Ik
g elo o f in de kerk, die een functie van het apostolaat is, dat wil zeggen een
instrum ent van G ods verlossend handelen in deze w ereld” . De kerk is “een
m iddel in G ods handen om sjaloom op te richten in deze w ereld” (H oeken
dijk 1964:24). De gangbare apostolaatstheologie is hem te parm antig. Ze
hoort eerder bij een voorbije cultuur dan bij een post - christelijke samenleving. In deze sam enleving m oet de kerk overschakelen van “de derde
m ens”, de kleinkinderen van de V erloren Zoon, naar “de vierde m ens”,
door hem getypeerd als “post - christelijk, post - kerkelijk, post - burgerlijk en post - persoonlijk” . “Deze vierde m ens is onze w eggenoot gew orden” (H oekendijk 1964:59). Het apostolaat bew eegt zich in een kerkelijk
niem andsland. De leken, gem eentelden, ziet hij als de dragers van de
bew eging die in hun leven iets van de solidariteit van C hristus laten zien.
Dit kom t vooral tot uitdrukking in het diaconaat, door hem getypeerd als
“stille pantom im e van het heil” .
H et apostolaat heeft heel de kerk in bew eging gebracht en tot verrassende nieuw e initiatieven geleid. Ik noem de oprichting van het instituut
“ Kerk en W ereld” in 1945, als een centrum voor kerkelijk beraad en kadervorm ing en de W IK A -opleiding (W erker In K erkelijke A rbeid), een oplei
ding voor een nieuw soort kerkelijke w erker, naast de predikant, die beter
kon inspelen op de differentiatie van de sam enleving. Zij vonden een plaats
in sociaal w erk, recreatiew erk en in het industriepastoraat. T yperend voor
de bew eging w as verder de doorbreking van de verzuiling. V eel christenen
doorbraken het isolem ent waarin christelijke organisaties, voortgekom en
uit het Réveil en de bew eging rond A K uyper, terechtgekom en waren. Zij
kozen m et overtuiging voor het socialism e en w erden lid van de nieuw
opgerichte Partij van de Arbeid. O nder hen w aren bekende kerkelijke voorm annen als ds J J Buskes, hiertoe m ede gestim uleerd door de theologie van
Karl Barth. D eze “doorbraak” w erd kerkelijk gelegitim eerd in het herderlijk schrijven “Christen zijn in de N ederlandse sam enleving” (1955). Ieder
kerklid m oet z e lf kiezen o f hij lid w ordt van een christelijke dan wel een
algem ene organisatie. C hristelijke organisaties krijgen onder andere deze
w aarschuw ing mee: “Zij zullen zich er voor m oeten hoeden in hun betrekkelijke afgeslotenheid te gaan staan tussen de Kerk en hun m edem ensen,
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opdat ze geen belem m ering w orden voor de doorw erking van het evangelie” (D ocum enten ... 1945-1955: 462).
Sam envattend kan gezegd w orden dat dit m odel in de eerste decennia
na 1945 zegenrijk heeft gew erkt. Deze tijd na de oorlog w as voor N eder
land een periode van w ederopbouw . De vem ieuw de kerk w erkte aanstekelijk in op ontw ikkelingen in de sam enleving. Toch heeft H oekendijk met
zijn kritische opstelling in zekere zin een vooruitziende blik gehad. De
brede visie op het apostolaat veronderstelt dat de kerk binnen de sam en
leving een belangrijke m issie kan vervullen. D at w as steeds m inder het
geval. H et apostolaat w erd ingehaald door de secularisatie. D e kerk verloor
steeds m eer het contact m et brede sectoren van de sam enleving. N aar haar
profetische w oorden w erd steeds m inder geluisterd. D e publieke boodschap
verstom de. D e politieke vertaling van het evangelie verloor na de roerige
jaren zestig veel van haar krachtige aanhang. De oecum enische Basisbew eging, in de jaren zeventig ontstaan uit het in itiatief van kritische jo n g e kerkleden, is thans vergrijsd. O ok zij die lid zijn van een kerk vertonen niet
m eer het engagem ent dat zo kenm erkend w as voor de eerste decennia na de
T w eede W ereldoorlog. O ok de kerkelijke gem eenschap is geïndividualiseerd. D e kerkelijke raden, kw am en steeds m eer in de greep van professio
nals en raakten verstard in een groeiende bureaucratie. D e kerkelijke top
raakte m eer en m eer vervreem d van het grondvlak. H et “ Sam en Op W eg” proces, tot hereniging van de H ervorm de K erk en de G ereform eerde Kerken, dat in de jaren zestig op gang kw am , riep aanvankelijk veel enthousiasm e op, m aar is in toenem ende m ate een bron van onderlinge conflicten
en verdeeldheid gew orden. D e bew eging is sterk binnenkerkelijk gericht en
van het apostolaat is in de ontw erp - K erkorde van de SO W -kerken nog
m aar w einig terug te vinden.
4

H E T O E C U M E N IS C H E M O D E L

H et derde m odel dat ik schets ligt feitelijk in het verlengde van de geradicaliseerde apostolaatsvisie van J C H oekendijk, die sterk betrokken w as bij
de theologische ontw ikkelingen in de W ereldraad van K erken. Ik noem dit
het oecum enische m odel, het m eest bekend onder de naam “K erk voor
anderen” (C hurch for others). D e kerk is er niet voor zichzelf, m aar voor
anderen. Zij is er ten dienste van de oecum ene, de hele bew oonde wereld.
D it vraagt dat de kerk zich ontledigt (kenosis, Phlp 2:7) en de dienstknechtsgestalte van haar H eer aanneem t (Zie voor een theologische orientatie: Schippers 1978). H et m odel is m et nam e geïnspireerd op de
gevangenschapsbrieven van D B onhoeffer, aan w ie ook de uitdrukking “er
zijn voor anderen” ontleend wordt.
D B onhoeffer schetst in zijn brieven, tastend en zoekend m aar ook
m et profetische verve, de lijnen van een nieuw e w ijze van gem eente - zijn
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in een radicaal geseculariseerde sam enleving. Daarin lezen we onder
andere deze w oorden:
“ De kerk m oet m eew erken aan de w ereldlijke taken van het gem eenschapsleven, niet heersend m aar helpend en dienend. Zij m oet de
m ensen van alle beroepen voorhouden w at een leven m et Christus is,
w at het inhoudt ‘te zijn voor anderen’. . . ” (B onhoeffer 1972:251. Ik
m aak hier verder gebruik van de analyse in: Heitink 1988).
De centrale vraag van Bonhoeffer is: Hoe kan C hristus H eer worden ook
van de a-religieuze m ens? Hij wil trachten te begrijpen hoe de lijdende
m achteloze Christus het centrum van de w ereld is. “C hristus en de mondig
gew orden w ereld”, zo luidt de m eest beknopte form ulering van zijn thema.
V olgens E B ethge (1968:895), zw ager en erkend interpreet van Bonhoeffer,
gaat het in de door hem geform uleerde vraag om drie sam enhangende
them a’s: de “m ondig gew orden w ereld”, de “niet - religieuze interpretatie”
van het evangelie en de “disciplina arcani” .
H et eerste them a is m ondigheid. In aansluiting bij K ant wil B onhoef
fer alle ruim te geven aan m ondigheid en rationaliteit. De gekruisigde
Christus m aakt echte w ereldlijkheid m ogelijk. O nvoorstelbare uitspraken
doet hij in dit verband: “God doet ons w eten, dat wij m oeten leven als
m ensen die m et het leven klaarkom en zonder G od”, schrijft hij. “ De God
die m et ons is, is de G od die ons verlaat” . Daarom m eent hij: “ De m ondige
w ereld is godlozer en daardoor m isschien dichter bij G od dan de onmondige w ereld” . Z o geldt: “V oor en m et G od leven wij zonder G od”, en wordt
ruim te gem aakt voor een ander godsbeeld: “de G od van de Bijbel, die door
zijn m achteloosheid in de w ereld m acht en ruim te krijgt” (B onhoeffer
1972:300 v). H et zijn w oorden die ontspringen aan de aporie. W aar ons
denken ophoudt, opent G od een andere weg. Bethge (1968:911) benadrukt
het volstrekt nieuw e van deze uitspraken:
“ M en had de indruk de dingen tevoren nog nooit zo gehoord te
hebben: dat het heer - zijn van Christus correspondeerde met w ereld
lijkheid, en navolging met p a rtic ip a te in het aardse; dat het natuurlijke, het profane, het rationele, het hum ane zijn plaats kreeg niet
tegen, m aar m et deze C hristus” .
Deze m ondigheid vraagt een niet - religieuze interpretatie van het evan
gelie. Religie vertroebelt de blik op de tegenw oordige w ereld en op Chris
tus. H et spreken over God w ordt erdoor beperkt tot een bepaalde provincie
van het leven. Dan trekt religie zich terug in die uithoeken van de sam en
leving die nog niet door de m enselijke geest zijn “verlicht” . Religie leeft
van de m acht van God, m aar de bijbel verw ijst naar G ods onm acht en
lijden. R eligieus interpreteren van de w erkelijkheid is slechts een poging de
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kerk als heilsinstituut te redden (B onhoeffer 1972:285, 288). H et is
m oeilijk deze gedachten te operationaliseren. In de praktijk w ordt de kern
van het evangelie dan m eestal gei'nterpreteerd m et behulp van het begrip
bevrijding, op persoonlijk niveau aan de hand van de psychologie en
psychotherapie en op m aatschappelijk niveau als bevrijding uit verschilIende vorm en van onderdrukking, zoals door de politieke theologie en de
bevrijdingstheologie gedaan wordt.
“K erk voor anderen” w ordt tenslotte ook verbonden m et een ander
w oord van B onhoeffer (1972:251) uit zijn bekende doopbrief: “Ons
christen zijn zal in deze tijd bestaan uit slechts tw ee elem enten: bidden en
o nder de m ensen het goede doen” . H ierin w ordt het w ereldlijk leven
verbonden m et het derde elem ent, de disciplina arcani, de tucht van het
zw ijgen. Deze “A rkandisziplin” herinnert aan het leven van de eerste
christenen. De viering van het heil vraagt in de nieuw e tijd een eigen
ruim te. D iscipline in gebed, viering en m editatie is nam elijk m eer dan ooit
een levensnoodzaak voor hen die het geheim van C hristus kennen. Zo
w ordt het g elo o f gevoed, m aar dit laat zich m oeilijk com m uniceren. Als
grondw oorden van het christelijk geloof, zoals schepping, val, verzoening,
laatste dingen, boete en opstanding niet m eer m et de m ondige w ereld in
verband kunnen w orden gebracht, dan past de kerk een zw ijgen, net zo lang
tot er opnieuw naar gevraagd w ordt. Elke opdringerigheid en propaganda
zijn vreem d aan de dienst van het evangelie (vgl Bethge, 1968:922-926).
H et arcanum is geen schuilplaats, m aar m aakt deel uit van de ene wereld
w aarin christenen leven. T och gaat het hier niet louter om een geïndividualiseerde geloofsbeleving. B onhoeffer (1972:324 v) denkt hierbij wel
degelijk aan de gem eente als een dragende gem eenschap.
“V ast staat, dat wij altijd in G ods nabijheid en tegenw oordigheid*
m ogen le v en ... V ast staat dat in het lijden onze vreugde, in het sterven
ons leven verborgen ligt. V ast staat dat wij m et dit alles staan in een
gem eenschap die ons draagt. O p dit alles heeft G od in Jezus Ja en
A m en gezegd, ( ...) H ad Jezus niet geleefd, dan w as ons leven ...
zinloos” .
Bekend is dat ook K Barth de invloed van het denken van B onhoeffer heeft
ondergaan. Ik verw ijs hier slechts naar passages uit zijn verzoeningsleer.
H ierin kan hij hoog opgeven van de profane hum aniteit die hierin tot
uitdrukking kom t dat een m ens zich in zijn om gang m et een m edem ens
“schlicht m it ihm solidarisch findet und anspruchslos fur ihn da ist” (Barth
19591: 140). Deze solidariteit is zijn vertaling van “er zijn voor anderen” .
Barth m erkt in dit verband op dat er ook extra m uros ecclesiae ware
w oorden te vinden te zijn als gelijkenissen van het Hem elrijk. Elke
bekeringskram p is hem vreem d w ant in onze door Christus verzoende
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w ereld m ag ieder m ens gezien w orden als christianus designates, dat wil
zeggen christianus in spe (Barth 195 92:927).
B innen de praktische theologie heeft met nam e Ernst Lange lijnen
van B onhoeffer doorgetrokken. Lange (1981:54) neem t van Bonhoeffer
over “dass das G ebot der Stunde ein ‘M inim um von K irche’ sei” . M et deze
w oorden verw ijst hij naar het “er zijn voor anderen” , in de vorm van
belangeloze presentie en dienst aan de sam enleving. Lange heeft dit z e lf in
praktijk gebracht in het experim ent van de “L adenkirche” (Zie voor een
evaluatie van dit experim ent: Lange 1981:63-160). In een voorm alige
bakkersw inkel in het centrum van Berlijn vorm de hij een gem eente als een
laagdrem pelige geloofsgem eenschap die zo goed m ogelijk aansloot bij de
behoeften van m ensen die in deze buurt woonden. De opzet w as mede
gebaseerd op A m erikaanse voorbeelden, zoals de “East H arlem Protestant
Parish” in C hicago. Dit resulteerde in een ander beeld van de gem eente
(Lange 1981:177-194). A lles w at in de gem eente gedaan w erd m oest
voortdurend beproefd w orden op zijn relevantie voor het dagelijkse leven,
zoals zich dat buiten de gem eente in de sam enleving afspeelde. Leken
speelden hierin een belangrijke rol en de diaconie w erd gezien als grondm odel van de navolging van Jezus. D e theologie m ag niet langer denken in
de volgorde “G od - kerk - w ereld”, m aar m oet uitgaan van “G od - wereld
- kerk” . De zending van G od speelt zich a f in de w ereld, in ontm oeting met
m ensen. De gem eente is de plaats om de inspiratie op te doen om aan die
zending deel te kunnen hebben.
Sam envattend gaat dit derde m odel uit van een radicaal geseculariseerde sam enleving, w aarin m ensen buiten de kerk volstrekt vervreem d
zijn van de christelijke traditie. Bijbelse grondw oorden zijn ontoereikend
gew orden om hier een brug te slaan. Ze spreken een andere taal dan die van
de m ondige m ens. Z o w ordt de kerk een randverschijnsel. M aar een kerk
die zichzelf prijs durft geven (kenosis) om zo beter kerk van Jezus Christus
te kunnen zijn, verliest wel aan m acht, m aar w int aan geloofw aardigheid.
Zij leeft voort in vorm en van christelijke gem eenschap rond W oord en
sacram ent, w aar de gelovigen die het geheim van de navolging kennen
sam enkom en om gei'nspireerd en bem oedigd te w orden voor hun leven in
een m ondige w ereld. Een “m inim um aan kerk” als organisatie is nodig om
in belangeloze dienst voor de sam enleving beschikbaar te zijn in concrete
diaconale projecten. M aar m issionaire propaganda past niet meer. Pas w aar
m ensen onder de indruk kom en van die gezindheid van ontlediging en
beschikbaarheid zullen zij vragen naar het geheim dat Christus voor de
gelovigen belichaam t.
4

M O DEL “OPEN K ERK ”

A lle drie besproken m odellen w orden gekenm erkt door contextualiteit in
een concrete historische en culturele situatie. O p deze w ijze probeert men
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vorm en inhoud te geven aan het publieke karakter van de christelijke
godsdienst. H et gereform eerde m odel paste bij de N ederlandse sam en
leving in de eerste helft van de tw intigste eeuw. D oor de scheiding van
K erk en Staat, vastgelegd in de G rondw et van 1848, verloor de N eder
landse H ervorm de K erk haar bevoorrechte positie in de sam enleving.
A chtergestelde groeperingen, met nam e het gereform eerde en het katholieke volksdeel, m aakten een versneld proces van em ancipatie door dat
gepaard ging m et een grote opbloei van het kerkelijk leven. D oor de
politieke en m aatschappelijke bew ustw ording in deze kringen kregen zij
grote politieke en m aatschappelijke invloed. D e kerk als organism e bloeide,
w at gepaard ging m et een positieve visie op de zich ontw ikkelende m oderniteit via K uypers opw aardering van de algem ene genade.
H et hervorm de m odel paste heel goed bij de periode van w ederopbouw na de Tw eede W ereldoorlog, toen alle groeperingen de handen ineen
sloegen, w at gepaard ging m et een sterk gevoel van saam horigheid. Hierbij
paste het niet dat christenen zich in eigen kring isoleerden ten opzichte van
de sam enleving. D e antithese diende plaats te m aken voor solidariteit. N aar
de kerk w erd geluisterd en zij kreeg w eer een belangrijker stem op politiek
en m aatschappelijk gebied. Z o had zij invloed op het proces van dekolonisering en op het kem w apenvraagstuk. Daarbij ging zij som s opnieuw theocratische trekjes vertonen, w at gepaard ging m et m achtsaanspraken.
D oor de snelle secularisatie v an af de jaren zestig ontstond behoefte
aan een nieuw model. H et oecum enische m odel “kerk voor anderen” kon
hier de afgelopen decennia in voorzien. H et hielp de kerk zich bew ust te
w orden van haar bescheiden rol in de sam enleving. Een houding van
pretentie m aakte plaats voor een bescheiden vorm van presentie, belangeloze beschikbaarheid. W aar overheid en particulier in itiatief gaten lieten
vallen in de hulpverlening, zoals in de zorg voor drugsverslaafden en daken thuislozen, ontw ikkelden de kerken belangrijke diaconale projecten om
in deze behoefte te voorzien.
M aar ook dit m odel vertoont bepaalde tekorten, die in onze culturele
situatie aanleiding vorm en voor een proces van heroriëntatie. Ik noem er
tw ee. A llereerst is B onhoeffers voorspelling van de opkom st van de areligieuze m ens m aar ten dele uitgekom en. B innen de huidige cultuur zijn
nieuw e vorm en van religie ontstaan, door de invloed van O osterse religies
en de opkom st van N ew A ge. D eze bew egingen vorm den een reactie op de
rationalisering van de sam enleving die heeft geleid tot een tekort aan emotionele betrokkenheid. V olgens onderzoek noem t ruim tw eederde van de
N ederlandse bevolking zich zelf religieus o f zelfs gelovig, terw ijl m inder
dan de helft van de bevolking een band heeft m et een kerk. E r is met
andere w oorden veel g elo o f buiten de kerk. H et organism e is, om met
K uyper te spreken, ook buiten het instituut aanw ezig. U it hetzelfde onder
zoek (D ekker 1997) blijkt dat in brede kringen van de bevolking verw achtingen leven ten aanzien van de kerk. M et nam e dat zij zich uitspreekt over
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politieke en m aatschappelijke problem en. M en is niet m eer bang voor een
overheersende rol van de kerken, m aar verw acht van haar een kritische
tegenstem als bijdrage aan “de civiele sam enleving” . Ruim 65% van de
bevolking ziet de kerken als een betrouw bare inform atiebron. H ier liggen
opnieuw aanknopingspunten voor een publieke rol van de kerken in de
vorm van “civil religion” .
Een tw eede ontw ikkeling is die in de richting van pluraliteit op het
gebied van zingeving en levensbeschouw ing. In een gerationaliseerde
sam enleving dreigt er een geestelijk vacuum te ontstaan. M aar veel m aat
schappelijke vraagstukken vragen om m entaliteitsverandering, waarbij een
beroep gedaan w ordt op innerlijke m otivatie, w aarden en norm en. In brede
kring leeft een behoefte aan spiritualiteit, aan geestelijke bronnen van zin
geving om uit te leven en te handelen. Veel m ensen zijn op zoek naar zin
en betekenis in hun bestaan, naar w at m eer en hoger is dan zijzelf, noem
het “G od” . O p de levensbeschouw elijke m arkt is het Christendom een
levensbeschouw ing onder andere. M aar w aar andere religies en levensbe
schouw elijke strom ingen, zoals het hum anism e, m et kracht voor hun
overtuiging uitkom en, m ogen ook christenen hieraan de vrijm oedigheid
ontlenen om in alle openheid hun geloofstraditie te vertolken in w oorden en
daden. De kerk hoeft m et andere w oorden niet langer in haar schulp te
kruipen en zich te verontschuldigen voor haar bestaan. D e verontschuldigingscultuur voorbij kom t er ruim te voor m eer zelfbew ustheid. Zo is de
kerk bijvoorbeeld de belangrijkste leverancier op het gebied van vrijw illigersw erk, de kurk w aar een groot deel van het gem eenschapsleven op
drijft.
Dit vraagt in onze culturele situatie een nieuw m odel van kerk - zijn,
dat ik wil om schrijven als het model “open kerk” . A an de drie genoem de
m odellen zijn hiervoor bouw stenen te ontlenen. A an het gereform eerde
model ontleen ik de nadruk op het priesterschap der gelovigen, dat zich niet
binnen de kerk afspeelt m aar daarbuiten. De invloed van het christelijk
g elo o f in de sam enleving is vooral afhankelijk van de inzet van individuele
gelovigen, die op hun plaats in de sam enleving m et ieders eigen professionele expertise m aatschappelijke vraagstukken helpen doordenken vanuit
het evangelie en zo een bijdrage leveren aan de vem ieuw ing van de sam en
leving. O ok buiten de kerk is de invloed van G ods algem ene genade werkzaam. In K uypers term en gaat het hier om de kerk als organism e. Het is de
taak van het instituut de gelovigen hiervoor toe te rusten. Zij m oeten in de
kerk een voedingsbodem vinden w aaraan zij inzicht en inspiratie kunnen
ontlenen. D aarm ee w ordt een sterke nadruk gelegd op de gem eente als
leergem eenschap (vgl Schippers 1997). H et gaat hier om vorm en van
w ederkerig leren tussen am btsdragers en gem eenteleden, tussen ouderen en
jongeren, tussen theologen en vertegenw oordigers van ander professies.
Van de kerk w ordt gevraagd ze lf een lerende organisatie te zijn, open voor
vem ieuw ing op basis van gedeelde ervaring.
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A an het hervorm de m odel ontleen ik opnieuw de vrijm oedigheid
voor een bescheiden vorm van christelijk spreken ten aanzien van de noden
en de vragen van de sam enleving. Daarin kan het niet m eer gaan om
am btelijke boodschappen, m aar om een bijdrage aan het m oreel beraad in
de sam enleving en een oriëntatie op vraagstukken w aarin de hum aniteit en
de kw aliteit van het m enselijk leven op het spel kom en te staan. Ik denk
hier op m icroniveau bijvoorbeeld aan het vraagstuk van de euthanasie, op
m esoniveau aan de gevolgen van de vierentw intig - uurs econom ie en op
m acroniveau aan het m ilieuvraagstuk. O p deze w ijze kom t tot uitdrukking
dat de kerk zich gezonden w eet in de w ereld. Deze w ereld is geen vijandig
gebied, zij is de in C hristus verzoende w ereld (Barth). M ensen m ogen niet
aangesproken w orden op hun tekort, m aar delen in de belofte van hun
tegoed: schepsel G ods te zijn op aarde.
A an het oecum enische m odel ontleen ik de erkenning van de mondigheid van de m odem e m ens, die overeen kom t m et w ereldlijkheid en
p a rtic ip a te in het aardse, in het vertrouw en dat G od ons m ensen hierin
nabij is. D eze w ereld valt niet uit G ods hand. Christus is H eer, ook van een
m ondige geseculariseerde w ereld. In een “m inim um van kerk” zal vooral
aandacht dienen te zijn voor het doorgeven van het geheim enis dat w e in
Jezus C hristus hebben leren kennen. D at vraagt een openheid voor spiritualiteit. De bijdrage van de kerk dient, in navolging van haar H eer gezocht te
w orden in belangeloze presentie, het er zijn voor anderen. D it laatste trouw
aan het w oord van B onhoeffer: “D e kerk m oet loskom en uit haar verstarring. W e m oeten w eer buitenlucht adem en, dialogeren m et de w ereld. We
m oeten het riskeren aanvechtbare dingen te zeggen, als daardoor de vitale
vragen m aar w eer aan de orde kom en” (B onhoeffer 1972:313).
H et m odel “open kerk” w ordt dus gekenm erkt door een dubbelstrategie. D e eerste strategic is de gerichtheid op de leden van de gem eente *
om hen toe te rusten tot een m ondig en doorleefd g elo o f en tot dienst aan
de sam enleving. Zij vorm en “kem en” van gelovigen die het als hun voornaam ste roeping zien het heil vóór te leven in de sam enleving. De tw eede
strategic is de gerichtheid van de kerk op de sam enleving, de vragen en
noden van m ensen. H ierbij kan gedacht w orden aan de plaatselijke
gem eente en aan de landelijke kerk. W at de landelijke kerk betreft denk ik,
zoals gezegd, allereerst aan vorm en van m oreel beraad, een oriëntatie op
vraagstukken w aar de hum aniteit op het spel staat.
V an groot belang lijkt m e een heroriëntatie op de lokale kerk. Door
de ontw ikkeling van gem eenteopbouw is de laatste decennia de gem eenschapsfunctie van de gem eente sterk benadrukt. D it ging vaak gepaard naar
een sterke gerichtheid naar binnen, een vorm van kerkelijke introvertie. Het
m odel “open kerk” vraagt een “van buiten naar binnen denken” . Een
denken vanuit de behoeften van de m ensen, m et nam e de velen die leven in
een kerkelijk niem andsland tussen g elo o f en ongeloof. D e context van de
lokale gem eente is in een dorp anders dan in een stad, in de ene streek van
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het land is zij anders dan in de andere. Daarom zal de invulling van het
m odel plaatselijk verschillen. In alle gevallen gaat het echter om een leren
denken vanuit de behoeften van m ensen. Ik denk hier allereerst aan de
behoefte ergens bij te horen (belonging), te horen bij een gem eenschap
w aar m ensen naar elkaar om zien. Ik denk hierbij aan laagdrem pelige
sam enkom sten, w aar m ensen met anderen in gesprek kunnen gaan, zoals
een levensbeschouw elijk café. Ik denk vervolgens aan een behoefte tot
zingeving. Daarbij gaat het om elem entaire m enselijke vragen: W aar leef ik
voor? W at geeft mij m oed? W aaraan ontleen ik m ijn inspiratie? Pastorale
zorg m ag zich niet beperken tot m ensen binnen de kerk. Een derde behoefte
is die aan inform atie. V elen zijn van de christelijke traditie vervreem d en
hebben nauw elijks m eer enig idee van de levensvragen w aarop het geloof
antw oord geeft. De grondw oorden van de traditie zijn gestold tot dog m a’s.
D uidelijk m oet w orden dat zij berusten op de ervaring van m ensen met
God, in een concrete situatie. Daarom denk ik aan een cursusaanbod waarin
de elem entaire vragen van de christelijke godsdienst aan de orde komen, in
een open discussie. Ik denk tenslotte aan de behoefte tot ritualisering bij
bepaalde overgangssituaties in het leven, bij geboorte, de verbondssluiting
bij het aangaan van een relatie, bij overlijden. De kerk leeft van verhalen en
rituelen en kan m ensen helpen in de grenssituaties van hun leven m om enten van overgang te m arkeren en daaraan zin te geven.
K em w oord van dit model is gastvrijheid (vgl bijvoorbeeld: Stoppels
1996; H endriks 1999). H et verw ijst naar de bijbelse gastvriendschap. Letterlijk betekent het liefde tot vreem delingen (philoxenia), Heb 13,2. Met
verw ijzing naar het verhaal van A braham (G n 18) kunnen die vreem de
lingen w el eens engelen blijken te zijn. Sterker nog, in de vreem deling kan
m et de H eer z e lf ontm oeten (M t 25). H et laatste hoofdstuk staat in een
diaconale context, het w eldoen aan de m inste der broeders. W aar men
probeert hieraan vorm te geven, ontdekt men hoe hoog de drem pels zijn.
De vreem deling verstaat de taal niet die in de kerk gesproken wordt. De
daar bekende om gangvorm en zijn hem onbekend. V aak voelen mensen
zich object van zorg o f van m issionaire propaganda, in plaats van subject in
een ontm oeting w aarin het w erkelijk om hen z e lf gaat. W ederkerigheid in
geven en ontvangen is w ezenlijk voor een gastvrije gem eenschap. G ezocht
m oet w orden naar laagdrem pelige activiteiten, w aarin m ensen ontdekken
echt w elkom te zijn. D at vraagt een evenm enselijke om gang, w aarin niet de
gem eenteleden zich als gastheer o f gastvrouw boven de gasten verheffen
m aar ook z e lf beseffen gast te zijn, w ant de enige gastheer is Jezus zelf. Zo
’n gem eente is een licht op een kandelaar en een schuilplaats in de wildernis, een haven in de storm van het leven, een plaats van opvang en bem oediging. Zo ’n m odel lijkt te passen bij een gei'ndividualiseerde sam enleving,
w aarin m ensen zich niet zozeer als leden aan een organisatie binden maar
w el op zoek zijn naar een plek, w aar ervaringen gedeeld, aandacht geboden
en liefde ontvangen wordt. Een plek om w erkelijk op V erhaal te komen.
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