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"CUM IRA ET STUDIO"

Een (beknopte) analyse van Bonhoeffers christologie/ecclesiologie
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"CUM IRA ET STUDIO"

CHRISTEN EN HEIDEN
Mensen gaan naar God toe in hun nood,
smeken om hulp, vragen om voorspoed, brood,
redding uit ziekte, verlossing uit schuld en dood.
Zo doet elk mens, elk mens, christen en heiden.
Mensen gaan naar God toe in zijn nood,
vinden Hem arm, gehoond,geen onderdak, geen brood,
zien Hem verslonden door zonde, zwakte en dood.
Een christen staat naast God in al zijn lijden.
God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt lijven en zielen met zijn brood,
lijdt voor christen en heiden aan 't kruis de dood,
en vergeeft ze beiden.
Dietrich Bonhoeffer
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VOORWOORD

Deze (beknopte) analyse van Bonhoeffers christologie/ecclesiologie is het resultaat van mijn
studieverlof van 21 augustus tot 2 oktober 1995, waarin ik heb gezocht naar de betekenis van
Dietrich Bonhoeffer voor ons kerk-zijn in deze moderne tijd.
Hierbij dank ik prof.dr.F.de Lange voor zijn welkome literatuur- suggesties die mij nader deden
kennismaken met een theoloog van wie de gedachten "hun frisheid en hun prikkelend,
uitdagend karakter zelfs vijftig jaar na zijn dood nog steeds hebben behouden. "1
De titel "Cum ira et studio" heb ik ontleend aan een uitspraak van Dietrich Bonhoeffer,gedaan in
zijn dissertatie, waarover ik van mening ben dat hierin goed tot uitdrukking komt met welke
houding hij de kerk wil beschrijven, nl. "Cum ira", dat is vanuit een bepaalde boosheid over wat
mensen van de kerk hebben gemaakt "et studio", dat is vanuit juist de liefde voor diezelfde
kerk. 2

September 1995 , ds. Hans Buurmeester

1

Uitspraak van dr. Konrad Raiser, Secretaris Generaal van de Wereldraad van Kerken bij de Bonhoeffer-herdenking op 8 april
1995 in de Bovenkerk in Kampen.
2
Bonhoeffer Dietrich: Sanctorum Communio: Eine dogmatische Untersuchung zur Sociologie der Kirche; München 1986
(1927), p. 18
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INLEIDING
0.Waarom Bonhoeffer?
Waarom een studie naar Bonhoeffer? Ik had immers ook kunnen kiezen voor een studie naar
Barth of Bultmann om bijvoorbeeld de andere twee van de "drie grote B's" - zoals de
Amerikanen wel zeggen - maar eens te noemen.
Maar hoewel de andere twee ook interessant genoeg zijn om te bestuderen vanwege enerzijds
de nadruk op een theologie van het Woord (Barth) en anderzijds juist de ontmythologisering
daarvan (Bultmann), heb ik voor Bonhoeffer gekozen omdat hij, meer dan de andere twee,
ingaat op de vragen van de moderne tijd en de positie van de kerk daarin.
Vragen die mij interesseren nu ook de kerk in onze dagen te maken heeft met een crisis en wel
zo dat Heitink bij zijn aantreden als hoogleraar Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam kon zeggen: "Het evangelie is omstreden en zelfs dat klinkt eigenlijk nog te mooi" 3
Dat was in 1988 en ik kan niet zeggen dat het er sindsdien beter op is geworden. Het evangelie
in de versukkeling dus, zo lijkt het er tenminste op in onze dagen als we kijken naar de
belangstelling voor kerk en geloof in de huidige samenleving.
Het is mijns inziens dan ook noodzakelijk dat de kerk, waarmee ik ook de plaatselijke gemeente
bedoel, zich bezint op haar identiteit, haar boodschap en haar plaats in de samenleving.
Met wat ik tot nu toe wist van Bonhoeffer had ik het vermoeden dat hij de kerk van vandaag
veel te zeggen en te leren heeft in hoe zij dient om te gaan met de vragen van deze tijd,
inclusief de vraag naar haar eigen bestaan. Deze vraag komt mijns inziens het meest treffend
tot uitdrukking bij Bonhoeffer in zijn brief van 30 april 1944 als hij schrijft:
"Ik kom niet los van de vraag, wat het christendom of wie Christus op dit ogenblik voor ons
eigenlijk is". 4
Zijn vriend en biograaf Eberhard Bethge is van mening dat deze vraag het hoofdthema is in het
denken van Bonhoeffer. Ter verduidelijking voegt hij daaraan toe: "De hoofdvraag is dus niet,
wat is heden van het geloof nog aanvaardbaar, maar wie is Hij momenteel voor ons". 5
Het antwoord van Bonhoeffer is nogal gecompliceerd en wordt enerzijds uitgewerkt in zijn
opvattingen over de ecclesiologie (de leer over de kerk) en anderzijds in zijn opvattingen over
de christologie (de leer over Christus).
Daar komt bij dat Bonhoeffer geen afgesloten, grijpbare ecclesiologie heeft geboden, maar
deze "totaal open laat".6 Konrad Raiser concludeert dan ook dat Bonhoeffers theologische
nalatenschap onvoltooid is gebleven. 7
Hoe dan ook, ik had dus het vermoeden dat Bonhoeffer ons vandaag de dag nog veel te
zeggen heeft. Bij het lezen van een aantal werken van Bonhoeffer had ik dan ook nagenoeg
dezelfde ervaring als mijn leermeester prof.dr.G.Heitink: "Het gaf mij de onverwachte sensatie
in gesprek te zijn met iemand, die als in een visioen de huidige situatie van kerk en geloof
allang voorzien heeft". 8

3

Heitink G.: Om raad verlegen, doch niet radeloos….; Kampen 1988, p.5
Bonhoeffer D.: a.w., p.233
5
Bethge Eberhard: Dietrich Bonhoeffer, Theoloog – Christen – Tijdgenoot; Baarn 1968; p. 905
4
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Bethge Eberhard: a.w., p.928
Raiser Konrad: In verzet: Dietrich Bonhoeffer, 1945 – 1995; Teksten van de herdenkingsbijeenkomst op 9 april 1995
in de Bovenkerk te Kampen, Kampen 1995, p. 7
8
Heitink Gerben; a.w., p. 31
7
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Wat ik echter tot nu toe van en over Bonhoeffer had gelezen bleef beperkt tot een tweetal
boeken van Bonhoeffer zelf, nl. "Verzet en overgave" en "Navolging", alsmede de studie van
Prof.dr. Rothuizen over hem, getiteld "Aristocratisch christendom".
E.e.a. had ook wel te maken met de rol van Bonhoeffer in de theologie van de jaren tachtig en
negentig, zoals we nog zullen zien. Maar mijn belangstelling voor Bonhoeffer was hiermee toch
wel duidelijk gewekt en wel zodanig dat m.n. zijn gedachten in "Verzet en overgave" mijn
"nieuwsgierigheid bovenmate prikkelden en naar meer deden verlangen", zoals John A.T.
Robinson het in de jaren zestig uitdrukte. 9
Het was dan ook in de jaren zestig en zeventig dat Bonhoeffer volop in de belangstelling stond
en hij een hele generatie vergezelde van mensen "die op de uitdagingen van de na-oorlogse
westerse samenleving een gelovig antwoord zochten". 10
Het waren niet alleen de zgn. "secularisatie-theologen" als Robinson en van Buren (die zich
bekeerde tot de God-is-dood-theologie), maar ook de bevrijdingstheologen van die dagen als
Boff en Gutierrez, die in Bonhoeffer een "welkome stimulans en richtingwijzer" vonden. 11
Maar dat was dus in de jaren zestig en zeventig.
0.1.Bonhoeffer in de opleiding.
Als theoloog afgestudeerd in de poimeniek (een onderdeel van de praktische theologie) heb ik
in mijn opleiding dus weinig met Bonhoeffer te maken gehad. Hij was één van de theologen van
wie je iets moest weten wilde je een indruk krijgen van de ontwikkeling van de theologie in de
20e eeuw en de invloed die daarvan is uitgegaan op het theologiseren in Nederland in het
bijzonder, m.n. ook het theologiseren zoals dat aan de Theologische Universiteit van de
Gereformeerde Kerken in Kampen werd gepraktiseerd.
Ik studeerde van 1981 tot 1987 aan bovengenoemde Universiteit, in een tijd dus dat Bonhoeffer
"uit" was, hoewel hij nu weer "in" schijnt te zijn in kringen die hem vroeger meden. Met name
door zijn concentratie op de christologie vindt Bonhoeffer momenteel veel bijval in enerzijds
orthodoxe- en anderzijds evangelicale kringen. Bonhoeffers vrome- en in zeker opzicht ook
conservatieve uitingen zullen daar wel niet vreemd aan zijn.
Maar hoe dan ook, in de jaren tachtig gold zijn theologie als gedateerd. Men doet tevergeefs
een beroep op hem als het gaat om een theologie van de natuur, waarbij de milieuproblematiek
aan de orde kan komen, noch kan men bij hem bouwstenen vinden voor een feministische
theologie, waarin recht wordt gedaan aan de positie van de vrouw in kerk en samenleving. Ook
voor de nieuwe spiritualiteit die zich vandaag onder de naam "New Age" presenteert zoekt men
bij Bonhoeffer tevergeefs naar aanknopingspunten en voor de dialoog met andere godsdiensten
is hij door zijn nadruk op Christus minder geschikt, zo lijkt het.
Ondanks het feit dat hij voor theologen van Zuid Afrika tot de DDR, van Brazilië tot Japan een
"inspirerend tijdgenoot" 12 bleek te zijn had men in Nederland in de jaren tachtig weinig of geen
aandacht voor zijn theologie. En zeker in de pastorale theologie, waarin ik ben opgeleid,
betekende Bonhoeffer weinig tot niets. Volgens Lindijer komt dat door Bonhoeffers "gebrekkige
toerusting en diens visie op antropologie en psychologie". 13
9

Robinson John A.T.: Eerlijk voor God, 6e druk, Amsterdam 1964, p. 81
De Lange F.: Wachten op het verlossend woord, Baarn 1995, p.11
11
De Lange F.: a.w., p.11
12
De Lange F.: a.w., p.12
10

13

Lindijer C.H.: in Praktische theologie, Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1991/1, p. 46
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Hij onderscheidt in Bonhoeffers denken twee perioden, die hij aanduidt met periode I (19271939) en periode II (1940-1945). En hoewel hij in periode II veel vindt dat voor het moderne
pastoraat richtingwijzend is en er gestalte in krijgt, treft hij toch ook al in periode I gedachten
aan die hij kan omschrijven als "pastorale goudkorrels". 14
Want ook al kon Bonhoeffer nog niets weten van modern pastoraat dat veel geleerd heeft van
Klinische Pastorale Vorming, pastorale psychologie en communicatiewetenschap,
"zijn
theologische inzichten uit de laatste periode (zijn kijk op God, kerk, wereld en mens) hebben
een relatie met wat we in het moderne pastoraat doen" en "zijn er dus in zekere zin de
theologische onderbouwing van". 15
Maar die theologische onderbouwing kunnen wij reeds aantreffen in de zgn. periode I, waarin
veel van wat later in zijn brieven tot uitdrukking komt al zichtbaar wordt, zoals wij zullen zien.
De vraag is dus gerechtvaardigd of men in de afgelopen tijd terecht weinig aandacht voor
Bonhoeffer heeft gehad en hem als gesprekspartner niet al te gemakkelijk aan de zijlijn heeft
laten staan.
Volgens de Lange zou het theologisch gesprek zichzelf in ieder geval tekort doen als het zich
doof zou houden voor Bonhoeffers stem.
Ik sluit mij daar van harte bij aan, maar bedenk tegelijkertijd dat hij niet zomaar, als
vanzelfsprekend aan het woord kan komen.
"Hij is niet meer de vertrouwde gast aan de theologische stamtafel, die hij lange tijd geweest is.
Als hij aanschuift dient hij op zijn minst te worden geïntroduceerd".16
Omgekeerd evenredig is ook de vraag gerechtvaardigd of men Bonhoeffer zo maar voor zijn
karretje kan spannen en hem kan laten spreken in situaties die hij nog niet kende of waarvan hij
het bestaan niet durfde vermoeden. Terecht merkt de Lange hierover op: "Ten overstaan van
het nazisme God ter sprake brengen is iets anders dan ten overstaan van het
postmodernisme". 17
0.2.Opnieuw:waarom Bonhoeffer?
Ondanks het gevaar van annexatie ben ik van mening - hierin gesterkt door wat er o.a. tijdens
de Bonhoeffer-herdenking in Kampen over hem werd gezegd door de Lange, door Raiser, door
Beyers Naude en door anderen - dat Bonhoeffer de kerk vandaag nog veel te zeggen heeft. Of,
zoals de Lange het daar zei: "Bonhoeffer is gids voor christenen en theologen, maar ook voor
de kerken. Voor hen is Bonhoeffer meer dan een leidsman; voor hen is hij ook een lastpost. Hij
houdt de kerken voor dat zij meer zijn dan religieuze associaties: de kerk is 'Christus, als
gemeente existerend'. Voor minder gaat het niet". 18
In de volgende hoofdstukken hoop ik met deze, zowel christologische als ecclesiologische
uitspraak op het spoor te komen van wat Bonhoeffer hier nu precies mee heeft bedoeld en wat
dat ons vandaag te zeggen heeft. Hoofdstuk I zal voornamelijk bestaan uit een beschrijving van
de situatie van kerk en geloof in de huidige samenleving.
Hoofdstuk II is een poging de vroege Bonhoeffer hierover aan het woord te laten komen.
Hoofdstuk III probeert de late Bonhoeffer te verstaan.
Hoofdstuk IV wil hieruit de consequenties trekken voor ons kerk-zijn nu.

14

Lindijer C.H.: a.w., p 53
Lindijer C.H.: a.w., p. 55v.
16
De Lange F.: a.w., p. 24
17
De Lange F.: a.w., p.24
18
De Lange F.: In verzet, Dietrich Bonhoeffer, a.w., p.5
15
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HOOFDSTUK I

1.Verkenning van een probleem.
In dit hoofdstuk wil ik trachten een aantal aspecten op het spoor te komen die ons kunnen
helpen om een beter zicht te krijgen op de huidige positie van de kerk in een moderne
samenleving als de onze.
Deze huidige positie is het gevolg van een nogal complexe ontwikkeling die zich de afgelopen
decennia heeft voltrokken. Een ontwikkeling, waarover al veel is gezegd en geschreven. Het
moge duidelijk zijn dat het in het kader van een studieverlofperiode van zes weken ondoenlijk is
deze ontwikkeling volledig en adequaat te beschrijven.
Het gaat mij er dan ook om de situatie van kerk en christelijk geloof in onze tijd zodanig te
schetsen, dat we die gaan herkennen als zorgwekkend, maar niettemin ook als uitdagend.
Wie de stroom van publicaties in boeken, tijdschriften en krantenartikelen met betrekking tot de
plaats van de kerk en het christelijk geloof in de huidige samenleving van de laatste jaren op
zich laat inwerken kan niet tot een andere conclusie komen dan deze: nl. dat de kerk een
probleem heeft. Termen als "kerkverlating", "godsverduistering", "transcendentieverlies" e.d.
worden gehanteerd om ermee aan te geven dat het de kerk heden ten dage maar slecht lukt
om mensen aan zich te binden.
Het lijkt erop dat de samenleving aan de boodschap van de kerk geen boodschap meer heeft.
Het ledenbestand van de kerken en de aanhang van het christelijk geloof is de laatste decennia
zo geslonken "dat christenen getalsmatig een minderheid van de (Nederlandse) bevolking
vormen".19
En een recent onderzoek van de Europese commissie bracht de onderzoekers tot de uitspraak
dat steeds meer Europeanen "van God los zijn". 20
De kerk is dus in een minderheidspositie terecht gekomen en spreekt velen niet meer aan. Het
christelijk geloof in het Westen maakt geen deel meer uit van de basisveronderstellingen van de
moderne cultuur, maar is gereduceerd tot een getalsmatige minderheid. "Zij is een
levensbeschouwing onder andere geworden". 21
De Lange beschrijft in zijn boek "Ieder voor zich" hoe de kerk in de geschiedenis van West
Europa zich ontwikkeld heeft van wat hij noemt een "parochiale symbiose" tot een "kerk in de
marge".
Met "parochiale symbiose" wordt bedoeld: de innige verbondenheid van kerk en burgerlijke
samenleving, zoals wij die in de afgelopen eeuwen hebben kunnen waarnemen. De wereld van
wonen, werken en geloven was tot voor kort verbonden met de kerk, die er een onmisbare
schakel in vormde, maar de kerk heeft deze schakelfunctie verloren.

19

De Lange F.: (redactie) Geloven in de minderheid, Kampen 1994, p.7
Trouw, 29 juli 1995
21
De Lange F.: Geloven in de minderheid, a.w., p. 183
20
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E.e.a. is het gevolg van industrialisatie, urbanisatie, rationalisatie en bureaucratisering
van de samenleving. Niet meer de bodem en de verwantschap bindt de mensen, maar het geld
en de arbeid.
"Sociologisch had zij (de kerk H.B.) tot nog toe als koekoeksjong in andermans nest geleefd; nu
moest zij er een voor haarzelf bouwen". 22
Er ontstaat voor de kerk dus een nieuwe situatie na het uiteenvallen van de parochiale
symbiose. Heitink zegt hiervan: "In een nieuwe situatie worden we als het ware teruggeworpen
op de eerste beginselen van het christelijk geloof".23
Er zal gezocht moeten worden naar taal en vormen, waarmee het christelijk geloof weer op een,
voor moderne mensen, verstaanbare wijze tot uitdrukking kan worden gebracht. Immers de taal
die zij thans nog spreekt is alleen maar verstaanbaar voor "insiders" die ermee zijn opgegroeid
en zijn ingeleid in de betekenis ervan.
De samenleving geeft er in ieder geval blijk van deze taal niet te kunnen of te willen verstaan.
"Het schijnt dat de kerken hun tong verloren hebben", schreef Ernst Lange. "De woorden die zij
kent veranderen de wereld niet. En de woorden die de wereld veranderen kent zij niet".24
Een constatering die de kerk zich kan aantrekken.
Hoe dan ook; de kerk heeft haar dominante positie in de samenleving dus verloren. "Het
Constantijnse tijdvak is voorgoed voorbij", zegt de Lange als hij de huidige stand van zaken
tracht te typeren. 25
Het gevolg van bovengenoemde ontwikkeling is dat de samenleving individualiseert. En de
kerk? Zij dus ook. Wij komen hier verderop nog terug.

1.1.Secularisatie.
Bovengeschetste ontwikkeling wordt tegenwoordig ook wel aangeduid met de term
"secularisatie", waarmee bedoeld wordt: "losmaking van het culturele leven uit de godsdienstigkerkelijke sfeer". 26
Dit is een vrij algemene aanduiding van een proces dat veel dieper en verder gaat dan in een
woordenboekomschrijving tot uitdrukking kan worden gebracht. Over het gebruik van deze term
schreef A.J. Nijk reeds in de jaren zestig een pittige dissertatie (in een tijd dus dat het ledental
van de Gereformeerde Kerken in Nederland nog toenam!).
Volgens hem is het "vrijwel onmogelijk een verhandeling te lezen of een gesprek te voeren over
het geestelijk klimaat waarin wij verkeren, zonder dat termen als secularisering, seculariseren,
geseculariseerd, secularisme, secularisatie daarin vroeger of later een rol spelen". 27
Het zal niet verbazen dat ik Nijk noem vanwege zijn beroep op
Bonhoeffer, die zelf van het gebruik van de term secularisatie al vroeg heeft afgezien, omdat de
negatieve associaties hem te belastend voorkwamen28, maar van wie Nijk zegt dat hij zich met
de problemen die dit woord oproept "als geen ander heeft beziggehouden". 29
Voor wat de inhoud van dit woord betreft sluit ik mij dan ook aan bij de constatering van Nijk als
22

De Lange F.: Ieder voor zich, individualisering, ethiek en christelijk geloof, Kampen 1993, p.161
Heitink G.: a.w., p.36
24
Lange E.: Chancen des Altags: Überlegungen zur Funktion des christlicgen Gottesdienstes in der Gegenwart; München
1984, p. 198
25
De Lange F.: Geloven in de minderheid, p.183
26
Kramers Groot Woordenboek Nederlands, p.1238
27
Nijk A.J. : Secularisatie, 3e druk, Rotterdam 1968, p.11
28
Bonhoeffer Dietrich, Ethik, 6e druk, München 1963, p. 102v.
29
Nijk A.J., a.w. , p. 45
23
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hij zegt: "Hij (Bonhoeffer H.B.) heeft aan het licht gebracht, wat in de oecumenische
bezinning reeds zichtbaar begon te worden en wat naderhand zo overduidelijk is gebleken: dat
het woord secularisatie voor hedendaagse christenen in laatste instantie een vraag inhoudt, de
vraag namelijk 'wer Christus heute für uns eigentlich ist'. 30
Het is deze vraag van Bonhoeffer, waarover ik al sprak in de inleiding, die nog altijd overeind
staat. Een vraag aan de kerk, haar voorgangers, haar leden en sympathisanten die de huidige
situatie van kerk en christelijk geloof niet alleen maar zien als een bedreiging voor het
voortbestaan van de kerk, maar die de handschoen die de samenleving heeft geworpen wil
oppakken in een poging antwoord te geven op de vragen van vandaag.

1.2.Wat te doen?
Als reactie op bovengenoemde problematiek worden er van diverse kanten oplossingen
aangedragen. Oplossingen die verlopen van verdediging van de positie van de kerk tot
aanpassing ervan aan het gevoel van de moderne mens, van conservatisme tot modernisme.
Van de laatste is wellicht het kerkmodel van Kuitert illustratief, zoals hij dat verwoordt in zijn
"Het algemeen betwijfeld christelijk geloof".
Volgens hem is de kerk de grote deceptie. Sprekend over de christelijke kerk zegt hij: "Echte
menselijke gemeenschap? Vergeet het maar. Leven als een voorbeeld voor anderen? Weinig
van te merken. Een feest om erbij te horen? Ik moet de eerste nog tegenkomen die dat zegt".
31

De kerk is voor Kuitert allereerst een instituut van geloofsoverdracht, "voertuig voor toe-eigenen
en doorgeven van geloofstraditie". Een bescheiden opstelling, zo lijkt het. De kerk geeft
gelegenheid, dat is alles. Een kerk dus, waarvan men zich moet afvragen of deze wel
"Gemeenschap der heiligen" genoemd kan worden. Kuitert vraagt zich af of de reëel bestaande
kerk zoveel gemeenschap laat zien. "Ik weet zelfs niet eens of ik daar zo op gesteld zou zijn.
Allereerst zoek ik in de kerk ( en zeker in het gebouw ) een zekere anonimiteit. Niet dat familieachtige, praterige ons-kent-ons vertoon. Dat laatste hoop ik aan te treffen als de nood aan de
man komt, niet eerder en liefst ook niet later".32
De Lange spreekt in dit verband van een "minimalistische kerkvisie", die alle nadruk legt op het
institutionele karakter van de kerk en huiverig is voor het gemeenschapskarakter ervan.33
De vrijheid van de enkeling moet zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd en de pluraliteit in
geloofsbelevingen mag niet in gevaar worden gebracht. Zie hier, een liberale, want
individualistische, kerkopvatting.
Het enige alternatief voor zo'n zich aanpassende ecclesiologie lijkt een reactionaire kerkvisie,
die van de kerk een gemeenschap wil maken naar het model van de traditionele sociale
verbanden.
Een kerk als een grote familie, met zulke intensieve sociale omgangsvormen dat "omzien" naar
elkaar wordt tot "letten op" elkaar. Een kerkbeeld dat bijvoorbeeld de gereformeerden kenden in
de eerste helft van de 20e eeuw.
Of het kerkbeeld dat de evangelische, laag geïnstitutionaliseerde gemeenschappen buiten het
gevestigde christendom er op na houden.
Kleine gemeenten waar iedereen iedereen kent. Medegelovigen worden tot vrienden. De kerk
30

Nijk A.J.: a.w., p. 206
Kuitert, H.M.: Het algemeen betwijfeld christelijk geloof, 6e druk, Baarn, p.192
32
Kuitert H.M.: a.w., p. 206
33
De Lange F.: Ieder voor zich, p.163
31
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wordt een gezin, een hecht sociaal netwerk met zeer intensieve relaties, dat beslag legt op
een zo groot mogelijk segment van het privé-leven van de gelovige.
De Lange noemt dit een "maximalistische kerkvisie": hoe meer kerk hoe beter.
Hij vraagt zich af of er een beeld van de kerk mogelijk is dat niet tot een van beide alternatieven
veroordeeld is. Een visie op kerk, die tegenover het onomkeerbare proces van individualisering
niet de heimwee naar een archaïsche gemeenschap plaatst, maar zich tegelijk ook niet zonder
slag of stoot wenst aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkeling.34
In hoeverre Bonhoeffer behulpzaam kan zijn bij de beantwoording van deze vraag zullen wij in
het volgende hoofdstuk zien. Zijn theologie is in dit verband interessant, omdat hij geen "liberaal
minimum, noch een conservatief maximum, maar een theologisch optimum van kerk voor
stond". 35
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HOOFDSTUK II
Wie de latere ontwikkelingen in het denken van Bonhoeffer, m.n. die van na 30 april 1944,
enigszins wil begrijpen ontkomt er niet aan de sporen daarvan te zoeken in de periode daaraan
voorafgaand. Zijn ideeën over een mondige wereld en een niet-religieuze interpretatie van het
Evangelie (zie volgend hoofdstuk), waaraan hij zijn grootste bekendheid dankt, zijn niet los te
zien van zijn werk in de jaren twintig en dertig, als hij zich als theoloog gaat ontwikkelen. Dit
hoofdstuk is dan ook een poging om de centrale gedachten daarin op het spoor te komen.

2.De liberale theologie.
Om de aanvang van Bonhoeffers theologische werkzaamheden te kunnen plaatsen is het
noodzakelijk de achtergrond, waartegen zijn theologie zich kon ontwikkelen enigszins te
begrijpen. En dan moet gezegd worden dat hij zijn vormende theologische invloeden heeft
opgedaan in het klimaat van de liberale protestantse theologie van eind 19e en begin 20e
eeuw. Het is de theologie van de aanpassing aan het moderne denken en aan de moderne
cultuur, zou je kunnen zeggen. In het spoor van Schleiermacher (ook wel vader van de liberale
theologie genoemd) was deze theologie toegesneden op de religieuze zingevingbehoefte van
het individu met een minimum aan kerk.
Een theologie die het goed deed in de zgn. Republiek van Weimar (na 1918 ontstaan), waarin
sprake was van een totale scheiding van kerk en staat, waaruit een samenleving was ontstaan
van een "ieder voor zich".
Maar anders dan zijn tijdgenoot en medestander in het verzet tegen de "Deutsche Christen" een verzet waaruit later de "Bekennende Kirche" voortkwam - Karl Barth, verwierp hij de liberale
theologie niet zo radicaal. Hij bleef zoeken naar wegen om door te dringen tot de moderniteit
om die van binnenuit te begrijpen.
"Bonhoeffer was geïnteresseerd in een analytische benadering van de moderniteit en niet in
een empirische beschrijving ervan". 36
Dit bracht hem ertoe de kerk op een andere wijze te benaderen dan tot dan toe gebruikelijk
was. Zoals gezegd trof hij een liberaal kerkbegrip aan, een kerkvisie, waarvan de Lange al
eerder opmerkte dat die gekenmerkt moet worden als een minimalistische.
Deze kerkvisie was o.a. het gevolg van de reformatorische kerkleer met zijn nadruk op de
persoonlijke "toe-eigening des heils" of om het Luther te zeggen: "Hoe krijg ik een genadig
God?"
In deze wijze van denken over de kerk, m.n. over de sociale functies van de kerk, is sprake van
een zekere lacune v.w.b. de theologische doordenking ervan. Bij Luther en in meerdere mate bij
Calvijn is er slechts zijdelings aandacht voor het derde deel van de Apostolische
Geloofsbelijdenis, die de "gemeenschap der heiligen" belijdt. Voor de reformatoren lag het
accent op de zuivere prediking van het Woord en de rechte bediening van de sacramenten. De
communio was voor Calvijn bijvoorbeeld eerder een leerschool dan een instantie van troost,
geborgenheid en koestering.
De Lange merkt hierover op dat "wat voor de school geldt, geldt ook hier: het gaat uiteindelijk
om de les en niet om de relatie met klasgenoten" 37
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Zo heeft zich dus in de reformatorische traditie een - sociaal gesproken - minimalistische
kerkvisie kunnen ontwikkelen, "dat zich aanpaste aan de toen in opkomst zijnde burgerlijke
orde". 38
Bonhoeffer zegt hierover in een college in 1932: "Luther verstond zijn strijd tegen Rome als
strijd om het behoud of het weer terugwinnen van de oorspronkelijke gemeente van Christus.
Na Luther ontstond echter een lutheranisme dat zich van de gedachten van de gemeente had
losgemaakt. De enkeling werd tot subject van Godskennis". 39
Een kerkvisie die J. Moltmann eens raak typeerde als een "Kirche ohne Gemeinschaft". 40
Welnu, het is tegen deze achtergrond dat Bonhoeffer zijn ideeën over kerk-zijn in een moderne
wereld gaat ontwikkelen, het eerst in zijn dissertatie "Sanctorum Communio" in 1927 en later in
een aantal colleges over "Das Wesen der Kirche", waarvan alleen nog aantekeningen van zijn
toenmalige studenten bewaard zijn gebleven.

2.1.Sanctorum Communio.
Zoals de titel van zijn proefschrift al aangeeft is zijn onderwerp: de kerk. "Wie is zij? Wat is zij?
Waar is zij?" 41
Deze studie is in theologisch opzicht opvallend, omdat het in de Duitstalige evangelische
theologie het vroegste document is van een interdisciplinaire dialoog tussen theologie en
sociaalfilosofie resp. sociologie 42 , hoewel Bonhoeffer zelf liever sprak van een synthese tussen
deze disciplines.43
Ook al is hij zeker niet de enige die in die dagen belangstelling heeft voor de kerk als
"gemeenschap" (mensen als Dibelius en Barth bijvoorbeeld hebben het hunne er ook over
gezegd, zij het dat zij dat meer in verdedigende zin deden), toch onderscheidt zijn kerkleer zich
in meerdere opzichten van de genoemde.
Enerzijds verzet hij zich tegen een onvoorwaardelijke individualisering, anderzijds doet hij
tegelijkertijd niets af van de waarde van het individu en zijn autonomie. Bonhoeffer ontwikkelt
een kerkbegrip, waarbij de individualiteit van de afzonderlijke gelovige (een kerk bestaat uit
vele, verschillende enkelingen) de intersubjectiviteit van de gemeenteleden onderling (zij
vormen een gemeenschap die omziet naar elkaar) en de institutionaliteit van de kerk (zij
vormen een zichtbare kerk) niet tegen elkaar worden uitgespeeld, maar alle drie in een
omvattende theologische theorie van socialiteit worden geïntegreerd.44
2.2.Theologie en sociologie.
Zoals gezegd treft Bonhoeffer in de protestantse kerk van zijn dagen dus een vergaand
individualisme aan, waartegen hij zich niet zozeer afzet, hoewel dat ook, maar dat hij eerder
probeert te doorgronden om het voor de kerk inzichtelijker te maken.
Want het gaat hem in eerste instantie om de kerk, zoals wij hebben gezien. Welnu, die kerk
vertoont in zijn ogen een sociologische armoede. Daar bedoelt hij mee dat tot dan toe over de
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kerk alleen is nagedacht vanuit wat de Lange noemt een "binnenperspectief". 45Theologen
die tot dan toe over de kerk schrijven doen dat uitsluitend in geloofstaal, ook wanneer zij de
harde empirische werkelijkheid van de kerk in hun theorie proberen te verdisconteren.
En die werkelijkheid is dat de kerk van die dagen nauwelijks iets betekent in de samenleving,
wellicht omdat zij juist zo geïndividualiseerd is, waarvan Bonhoeffer vindt dat dat de grondfout
van de protestantse theologie is.
Volgens hem kan theologisch denken er alleen zijn in betrokkenheid op de gemeenschap.46
Deze gedachte komen wij ook tegen bij Heitink als hij zegt dat de theologie haar relevantie
ontleent aan de christelijke gemeente.
Volgens hem is er een "onlosmakelijke band" tussen theologie en kerk, zoals die er ook is
tussen medische wetenschap en de gezondheidszorg of tussen de juridische wetenschap en de
praktijk van de rechtspleging. "Zo is de theologie er met het oog op een praktijk van geloven en
gemeente-zijn." 47 Bonhoeffer zou het naar mijn mening vandaag niet anders gezegd hebben.
Maar hoe dan ook, in de jaren twintig wordt de kerk in ieder geval voornamelijk van binnenuit
beschreven in een geloofstaal die als normatief wordt beschouwd in de zin van: zo zou de kerk
moeten zijn.
Dit alles wil niet zeggen dat Bonhoeffer een beschrijving vanuit het "binnenperspectief"
zondermeer afwijst, integendeel zoals we nog zullen zien, maar het is hem niet genoeg als het
daarbij blijft. Hij staat ook een beschrijving vanuit het "buitenperspectief" voor. Daarvoor doet hij
een beroep op de sociale wetenschappen, ook al stonden die in de jaren twintig nog in de
kinderschoenen. Maar ondanks dit dubieuze beroep op de sociologie gaat hij echter "zo
eigenzinnig, origineel en creatief met zijn sociologisch materiaal om, dat zijn ecclesiologisch
model nog niets van zijn actualiteit heeft ingeboet". 48
Theologie en sociale wetenschappen verhouden zich dus niet als concurrerende, maar als
completerende perspectieven op dezelfde zaak.
Het is echter van belang om er op te letten hoe Bonhoeffer met dit zgn."buitenperspectief"
omgaat! Want hij kan deze wel gebruiken, maar doet dat als theoloog. Dat wil zeggen dat er wel
een waarnemende beschrijving mogelijk is, omdat zij niet gehinderd wordt door persoonlijke
belangen van betrokkenen, maar zij is noodgedwongen een "thin discription", die de sociale
werkelijkheid in kaart brengt zonder haar van binnenuit te verstaan.
Een "thick discription" kan alleen van binnenuit worden gegeven, vanuit het
deelnemersperspectief en in een taal die door de kerkleden zelf als adequaat wordt ervaren.
Het is dan ook dit binnenperspectief dat Bonhoeffer op het oog heeft.
M.a.w. ,je kunt de kerk als sociologisch gegeven wel beschrijven in de gestalte die zij in de
samenleving heeft aangenomen, maar haar wezen - en daar gaat het Bonhoeffer uiteindelijk om
- kun je alleen van binnenuit verstaan.
Het is typerend voor Bonhoeffer dat hij in dit verband de term "cum ira et studio"gebruikt. 49
Zonder toorn (ira) over het achterblijven van de kerk bij haar roeping begrijpt men haar niet;
zonder voorliefde (studio) voor haar evenmin.
"Men moet oog hebben voor de zwakheden van de kerk, maar ook een zwak voor haar hebben
om haar werkelijk te kunnen verstaan". 50
45
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Het is deze dubbelheid - toorn over wat zij is geworden en liefde voor wat zij eigenlijk is die de houding van Bonhoeffer ten opzichte van de kerk in zijn verdere leven zal bepalen.
2.3.Christus als gemeente existerend.
Door zijn nadruk op de christologie, waardoor hij minder geschikt zou zijn voor de dialoog met
andere godsdiensten, zoals men veronderstelde, wordt wel gezegd dat bij Bonhoeffer "theologie
voor alles christologie is geweest". 51
Het is dan ook de allesbeheersende plaats van Christus, zoals we die bij Paulus in de
Colossenzenbrief aantreffen, die bij Bonhoeffer centraal staat.
De kerk is bij Bonhoeffer dan ook in de allereerste plaats "Lichaam van Christus". Met een aan
Hegel ontleend begrip (Hegel spreekt in zijn religiefilosofie over God als gemeente existerend)
zegt hij: de kerk is "Christus als gemeente existerend". 52
De ecclesiologie wordt daarmee in de christologie verankerd. M.a.w. wat de kerk is, is zij
dankzij Christus. Sterker nog: God is vleesgeworden en woont onder ons als kerk.
"Men kan slechts over de kerk spreken als men uitgaat van God die zich in Christus heeft
gegeven", horen we Bonhoeffer zeggen in zijn eerder genoemde colleges uit 1932. 53
Hier ligt een gevaar de incarnatie zo te laten samenvallen met de kerk dat er geen onderscheid
meer is tussen Christus en de kerk. Zeg je kerk dan zeg je Christus. De identificatie tussen
Christus en de kerk is dan compleet, waarmee aan de kerk hoge eisen mogen worden gesteld.
Critici van de kerkleer van Bonhoeffer trachten dan ook zijn ecclesiologie te relativeren door te
zeggen dat Paulus dat wel heeft gezegd, van dat lichaam van Christus, maar dat hij ook heeft
gezegd dat Christus het hoofd van dat lichaam is.
Zoals God niet opgaat in Christus, zo gaat Christus niet op in zijn kerk. Zij funderen hun
kerkbegrip liever in wat wel genoemd wordt de pneumatologie (de leer over de Heilige Geest).
De kerk is gegrond en gefundeerd door de Heilige Geest. Zij is een gemeenschap van mensen
die door de Geest rondom het geloof in Christus bijeen vergaderd zijn. Zij zijn Christus zelf niet.
Zij geloven in Christus, niet in zichzelf als Christus' lichaam.
Zo functioneert de kritiek echter eerder als kerklegitimerend dan als kerk-kritisch. Omdat wij
Christus niet zijn, hoeft het er in de kerk ook niet Christusgelijk aan toe te gaan.

2.4.De gerealiseerde kerk.
Bonhoeffer heeft dit gevaar tijdig onderkend door een onderscheid te maken tussen de
gerealiseerde en de geactualiseerde kerk. Hoe wordt de kerk dan gerealiseerd, zo kan men
vragen. Door kruis en opstanding, waaraan geen mens iets kan toe- of afdoen, is het antwoord.
In kruis en opstanding handelt Christus plaatsbekledend.
Tot op het kruis stond Hij in voor onze zaak bij God en voor Gods zaak bij ons. Volgens
Bonhoeffer is dit een nieuwe scheppingsdaad van God.
Een nieuwe mensheid is geschapen. De oude mensheid (door Bonhoeffer met Adam
aangeduid, in navolging van Paulus), de zondige mensheid, is door Christus aan het kruis
gebracht. Daarmee neemt Christus het oordeel over Adam op zich. Maar dat doet Hij als de
God-mens. Hiermee maakt Christus een nieuw soort mensheid mogelijk, nl. de met-godverzoende mensheid.
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Dit plaatsbekledend handelen van Christus is volgens Bonhoeffer meer dan ethisch. Want in
het begrip "ethische plaatsbekleding" gaat het om ethisch zelfstandige personen. De grens
hiervoor is ethische zelfverantwoordelijkheid. Ik kan niemand zijn verantwoordelijkheid, ook niet
schuld en straf, afnemen. Dat zou ethische grensoverschrijding zijn en een vernedering van de
andere persoon.
In het plaatsbekledend handelen van Christus gaat het om een persoonsoffer. "Leven en dood
van Christus zijn plaatsbekledend handelen in de vier trappen van incarnatie, wetsvervulling,
kruis en opstanding". 54
Hier ligt naar mijn idee het centrum van al Bonhoeffers denken, van waaruit hij later zijn ideeën
over de mondigheid van de wereld en een niet-religieuze interpretatie van het Evangelie verder
ontwikkelt. De kerk is geconstitueerd door het plaatsbekledend handelen van Christus. "Zij is
a priori openbaringsgestalte. De tegenwoordigheid God op aarde is Christus. De
tegenwoordigheid van Christus op aarde is de kerk. Waar lichaam is, is ook persoon. De
lichaamsgedachte is niet te onderscheiden van de persoonsgedachte".55
Voor de onderbouwing van deze constructie noemt Bonhoeffer een aantal bijbelplaatsen,
waarvan ik er enkele noem:1 Cor.1:30;3:16;6:15;12:12-27;
2 Cor.6:16;13:5;Gal.3:28;Ef.1:23;4:24;5:30 (teksten die allemaal handelen over het lichaam van
Christus of de tempel van God).

2.5.De geactualiseerde kerk.
"De kerk is het werk van de Heilige Geest", horen we Bonhoeffer in 1932 zeggen. "De Heilige
Geest actualiseert wat door en in Christus is gerealiseerd". 56
Een gedachte die hij ook al in zijn dissertatie had uitgewerkt. Von Soosten zegt daarvan dat dit
"pneumatologisch opgevatte actualiseringsgebeuren van de kerk in de tijd alleen tevoorschijn
kan brengen, wat in en door Christus volledig verwerkelijkt is".57
De betrokkenheid van de actualisering op de realisering wordt daarbij door het "Woord van de
gekruisigde en opgestane Heer van de gemeente gewaarborgd". 58
Het is in dit verband goed om er op te letten hoe Bonhoeffer dus met behulp van de
pneumatologie de ecclesiologie relativeert. Mocht men nog menen dat er in het kerkmodel van
Bonhoeffer sprake is van een ongebroken incarnatiedenken, waarbij Christus helemaal
samenvalt met wat de kerk van Hem maakt, hier ligt het toch wel anders als Bonhoeffer zegt dat
Pinksteren geen voleinding is, geen verwerkelijking, niets nieuws, maar de toe-eigening door de
mens in de geschiedenis.
Wat Christus dus heeft volbracht op Golgotha wordt bruikbaar gemaakt, actueel gemaakt door
het werk van de Heilige Geest. Hij, de Heilige Geest, is "interpreet" van de tegenwoordige
Christus.
Hoe wordt een en ander dan geactualiseerd? Daarover laat Bonhoeffer geen misverstand
bestaan als hij zegt: "Niet alleen Christus is voor de mens zowel donum als exemplum (gave en
voorbeeld), maar de mens is het voor de ander evenzo". 59
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Met andere woorden: omdat Christus op onze plaats ging staan (pro nobis) kan ieder voor
een ander een Christus worden.
Zoals Christus er voor anderen was, zo zijn wij er voor elkaar. En zo wordt de manier waarop
Christus er daar en toen voor ons was nu een structuurkenmerk van menselijke verhoudingen.
Het pro nobis wordt een levensmogelijkheid voor ons eigen sociale handelen. Dat geldt in elk
geval voor de kerk, lichaam van Christus.
En zo kan Bonhoeffer later tot de uitspraak komen dat "de kerk slechts kerk is, wanneer zij er
voor anderen is". 60

2.6.Samenvatting.
Zoals wij hebben gezien fundeert Bonhoeffer zijn kerkleer in de christologie. De kerk is
"Christus als gemeente existerend". Dat is zijn uitwerking van het Paulinische "gemeente als
lichaam van Christus".
In zijn "Ethik" formuleert hij e.e.a. nog eens kort en bondig als hij zegt: "Dat God de wereld in
Christus liefhad is de centrale verkondiging van het Nieuwe testament. In haar is voorop gezet
dat de wereld verzoening met God nodig had, waartoe zij zelf niet in staat was. De aanname
van de wereld is een wonder van goddelijke barmhartigheid. Daarom is de verhouding van de
gemeente tot de wereld geheel en al bepaald door de verhouding van God tot de wereld". 61
Welnu,die verhouding krijgt gestalte in de persoon en het werk van Christus, in wie God de
wereld met zichzelf verzoend heeft. En hoewel Bonhoeffer hier verzoening weliswaar niet
"anselmiaans" (volgens de leer van Anselmus) opvat als satisfactie, verdedigt hij hier toch een
traditionele, zeer exclusieve verzoeningsleer: het heil wordt extra nos (d.i. buiten ons om)
volbracht.
Het gaat dus om het verzoenend handelen van Christus. Aan het kruis wordt de nieuwe
menselijkheid door een nieuwe scheppingsdaad van God gerealiseerd.
Het in onze plaats, het pro nobis van Christus heeft niet alleen als resultaat dat mensen bevrijd
worden van hun schuld en verzoend worden met God, maar zet ook als zodanig mensen in een
nieuwe verhouding tot elkaar. De liefde van God die zich in Christus openbaart is als middel
tegelijk het doel: zijn "selbstlose Hingabe" schept een verhouding die voortaan door diezelfde
liefde getekend is. 62
Dat de mens zich volkomen aan God geven kan is Gods volkomen gave aan de mens. Hij
schept een specifiek nieuwe gemeenschapsstructuur, nl. die van het "instaan voor anderen".
Met andere woorden: de manier waarop Christus - Gods nieuwe wil met de mensheid - er daar
en toen voor ons was, wordt vanaf dat moment bepalend voor menselijke verhoudingen. Op
deze wijze sluit de zo traditioneel verstane, exclusieve plaatsbekleding ons toch weer in. Want
het pro nobis van God wordt een levensmogelijkheid voor ons eigen sociale handelen. Dit alles
gekenmerkt door de liefde van God, die zich vertaalt wil zien in liefde voor elkaar.
En zo is "Christus nicht der Gründer, sondern der Grund der Kirche". 63
Jezus Christus dus niet de grondlegger, maar de fundering van de kerk.
In haar mag zichtbaar worden wat Gods bedoeling met de mens is.
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HOOFDSTUK III

"April 1944 vormt in het celleven van Bonhoeffer een merkbare cesuur", schrijft Bethge in zijn
gezaghebbende biografie over het leven van zijn vriend. 64
Deze cesuur komt tot uitdrukking in een omschrijving van wat je zou kunnen noemen een nog
vaag vermoede opdracht, die hij zichzelf had gegeven, nl. een "niet religieuze interpretatie van
de bijbelse begrippen in een mondig geworden wereld" te ontwikkelen. Hierin komt zeker een
nieuw soort theologie tot ontwikkeling, zij het dat die is voorbereid in de periode daaraan
voorafgaand. Bethge spreekt er dan ook over dat in details beschouwd de wortels van
Bonhoeffers nieuwe theologie terug gaan tot bepaalde aanknopingspunten in zijn vroege tijd;
voor een gedeelte wordt er aan vastgehouden, voor een gedeelte krijgen ze een nieuw accent.
Toch meende Bonhoeffer dat er een knoop doorgehakt moest worden.
Maar voor we hier nader op ingaan volgen we eerst Bethge in zijn beschrijving van de eerder
genoemde aanknopingspunten. 65
3.Aanknopingspunten.
Bethge onderscheidt een aantal aanknopingspunten in Bonhoeffers vroege tijd voor zijn latere
denkbeelden:
a.Theologisch is de "niet-religieuze interpretatie" onmiskenbaar voorbereid in de christologie die
hij reeds vanaf zijn vroegste jaren had voorgestaan.
b.Reeds toen hij aan zijn "Ethik" werkte (1940) was zijn theologisch perspectief veranderd,
vergeleken bij dat van "Nachfolge" (1935 - 1937). Ging het in "Nachfolge" in grote lijnen om "De
wereld voor Christus", in "Ethik" kreeg dat een krachtige correctie door het "Christus voor de
wereld".
c.In biografisch opzicht zijn het vooral zijn ervaringen met de "Bekennende Kirche" en met de
politieke samenzwering die hier hun stuwende uitwerking hebben gehad. (De "Bekennende
Kirche" was ontstaan als reactie op de "Deutsche christen", de kerk die zich had uitgeleverd
aan het nazibewind. Bonhoeffer was teleurgesteld in de houding van de "Bekennende Kirche",
omdat die geen stelling durfde nemen tegen het bewind. Met de politieke samenzwering wordt
Bonhoeffers deelname aan het verzet sinds 1938 bedoeld.
d.Met de theologische literatuur uit die tijd kon hij zich - door het ontbreken van een
theologische bibliotheek in de gevangenis - niet of nauwelijks bezig houden. Hij was zo goed
als geheel op zijn geheugen aangewezen.
Zo komt Bonhoeffer dank zij verschillende aanknopingspunten (a t/m c) of het ontbreken ervan
(d) tot zijn nieuwe theologische inzichten, die vanwege de richting en de radicaliteit door
hemzelf als zeer nieuw en choquerend binnen de "Bekennende Kirche" worden beschouwd. 66
Dat deze inzichten mede-bepaald zijn door de grenssituatie waarin hij verkeerde (in de
gevangenis, wachtend op zijn veroordeling) en de noodzaak tot overleven van zijn kerk (die
door de nazi's nauwlettend in de gaten werd gehouden), waardoor de redding van de identiteit
van die kerk in het geding was, zal niemand verbazen.
64
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Het nieuwe thema, waarover Bonhoeffer sinds april 1944 schreef luidde volgens Bethge
geenszins "niet-religieuze interpretatie van bijbelse begrippen in een mondig geworden wereld".
Volgens hem vatte Bonhoeffer het thema op 8 juni 1944 in de meest beknopte formule samen,
nl. "Christus en de mondig geworden wereld". 67
3.1.De mondig geworden wereld.
Om inzicht te krijgen in wat Bonhoeffer nu bedoelt met het begrip "Mondig geworden wereld"
nemen wij ons uitgangspunt in wat hij erover schrijft in zijn brief van 8 juni,waarin hij zijn
standpunt hieromtrent probeert te verduidelijken aan Bethge.68
Met behulp van een historisch overzicht vanaf de dertiende eeuw beschrijft hij een ontwikkeling
in de richting van de autonome mens. Hieronder verstaat hij de ontdekking van wetten volgens
welke de wereld leeft en haar eigen gang gaat op alle terreinen: wetenschap, maatschappij,
staat, kunst, ethiek en religie. Hiervan zegt hij dat de mens heeft geleerd alle grote problemen
zelf op te lossen zonder terug te vallen op wat hij noemt de "werkhypothese God".
Voor wetenschap, kunst en ethiek is dit een vanzelfsprekendheid geworden en praktisch
niemand zal hier nog iets tegenin durven brengen; maar de laatste honderd jaar gaat dit ook
steeds sterker gelden voor religieuze vragen. Het blijkt dat alles ook zonder God gaat en even
goed als vroeger. God wordt steeds verder uit het leven teruggedrongen: Hij verdween uit de
wetenschap, nu verdwijnt Hij ook van het algemeen menselijk vlak. God verliest terrein.
Volgens Bonhoeffer is de apologetica (verzamelnaam voor hen die het christendom verdedigen)
tegen deze zelfverzekerdheid van de wereld met allerlei wapenen te velde getrokken. Men
probeert de mondig geworden wereld te bewijzen dat zij niet leven kan zonder Gods voogdij.
Op alle fronten waar wereldse problemen aan de orde waren heeft men gecapituleerd, maar
altijd zijn er nog de "laatste vragen", schuld en dood. Hier kan alleen God een antwoord geven
en daarom kan men niet zonder God en kerk en dominee.
Bonhoeffer vindt deze aanval van de christelijke apologetica op de mondigheid van de wereld
zinloos, onfatsoenlijk en onchristelijk.
Zinloos, want het lijkt hem een poging volwassen mensen terug te wijzen naar hun puberteit,
hen afhankelijk te maken van dingen waarvan ze niet meer afhankelijk zijn, hun problemen aan
te praten die geen problemen meer voor hen zijn.
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Onfatsoenlijk, omdat hier de zwakheid van de mens wordt uitgebuit om hem te winnen voor
een doel dat hem vreemd is, dat hij niet vrij gekozen heeft.
Onchristelijk, omdat Christus hier verward wordt met een bepaalde trap van religieuze
ontwikkeling, met een menselijke wet dus.
In het vervolg van deze brief zegt Bonhoeffer nog het nodige over de historische situatie van
zijn dagen, zoals hij die interpreteert, en met name de antwoorden daarop vanuit de theologie,
zoals die door o.a. Barth en Bultmann worden geformuleerd.
Van de eerste zegt hij dat deze tekort geschoten is in de a-religieuze interpretatie van
theologische begrippen, waardoor zijn openbaringstheologie positivistisch is geworden (hiermee
wordt bedoeld dat Barth teveel vanuit het door de Lange genoemd "binnenperspectief"
redeneert, alsof God met de zintuigen waargenomen kan worden).
Bultmann verwijt hij Barths beperktheid wel te hebben gezien, maar hij (Bultmann) verkijkt zich
er op, hij ziet ze als liberaal theoloog en vervalt daarom tot reduceren, kenmerkend voor de
liberale theologie.
Bonhoeffer doelt hier op de zgn."ontmythologisering" van het evangelie (waarmee begrippen als
hemelvaart, de wonderen van Jezus e.d. getypeerd worden als mythologische inkleding van het
evangelie) die de mythologische begrippen willen uitzuiveren en het christendom zo trachten te
reduceren tot zijn "wezen". Bonhoeffer is van mening dat de volle inhoud van het Nieuwe
Testament, inclusief de mythologische begrippen, bewaard moet blijven. Het Nieuwe Testament
is geen mythologische inkleding van een algemene waarheid, de mythologie zelf (de opstanding
b.v.) is de inhoud.
Maar de begrippen moeten zo geïnterpreteerd worden dat ze niet de religie als voorwaarde tot
geloof veronderstellen. Dan pas is de liberale theologie overwonnen en is haar probleemstelling
verwerkt en beantwoord.
De mondigheid van de wereld is dan geen aanleiding meer tot polemiek of apologetica - dan
wordt de wereld werkelijk beter verstaan dan zij zich zelf verstaat, namelijk vanuit het evangelie,
vanuit Christus. "Bonhoeffer geeft de mondige wereld een zegen mee", zegt Heitink. 69
Hiervan zegt Bethge dat de opmerking dat Bonhoeffer of de kerk hiermee alleen achteraf deden
wat de wereld allang uit zichzelf gedaan had, aan het wezen van de zaak voorbij ziet.
De kerk spreekt met volle recht haar zegen uit over voldongen feiten; ze zegent altijd "achteraf",
om de trouw en de aanspraak van God op een stuk voldongen geschiedenis van individuen of
gemeenschappen uit te spreken.
Bij de "mondige wereld" was het tot nu toe zo gegaan dat de kerk de wereld, die zich nu
autonoom ontwikkelde, niet alleen niet zegende, maar juist daarom vervloekte en "goddeloos"
verklaarde.
Welnu, daar wil Bonhoeffer vanaf.
Want volgens hem staat deze mondigheid juist in betrekking tot het evangelie van het kruis.
Het evangelie van het kruis verdraagt de mondigheid, ,ja laat zich erdoor bestrijden - en het
helpt haar toch tot staat en stand. Hierin lijkt een paradox te bestaan. Maar voor Bonhoeffer
bestaat die paradox naast een zekere eenheid. Het meest pregnant komt dit tot uitdrukking in
een beroemd geworden passage van 16 juli 1944:-"dat we in de wereld moeten leven - etsi
deus non daretur" (ook al zou er geen God bestaan). 70
Het luistert hier nauw hoe wij deze woorden verstaan. Want Bonhoeffer bedoelt te zeggen is dat
de wereld heeft afgerekend met onjuiste voorstellingen van God. Zo brengt ons mondig worden
69
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ons tot een waarachtige kennis van onze situatie tegenover God. De God die met ons is,
is de God die ons verlaat (Marcus 15:34)! Voor en met God leven wij zonder God, God laat zich
uit de wereld terugdringen tot op het kruis. God is machteloos en zwak in de wereld en juist zo
en alleen zo is Hij met ons en helpt Hij ons. En met een beroep op Mattheüs 8:17 zegt hij dat
Christus ons niet helpt krachtens zijn almacht, maar krachtens zijn zwakheid, zijn lijden!
Hij kan het zelfs nog gewaagder zeggen: "De mondige wereld is godlozer, en daarom misschien
dichter bij God dan de onmondige wereld". 71
Wat is nu de plaats van een christen hierin, zo zou men zich kunnen afvragen. Welnu, een
christen staat naast God in al zijn lijden. (zie het slot van de tweede strofe van het gedicht
"Christen en heiden").
Christen zijn betekent niet op een bepaalde manier religieus zijn, op grond van een of andere
methodiek iets van zichzelf maken (een zondaar, een boeteling of een heilige), het betekent
mens zijn. Christus schept in ons de mens, niet een bepaald mens-type. Je wordt geen christen
door religieus handelen maar door, levend in de wereld, te delen in Gods lijden.
Bethge zegt hierover dat de moderne secularisering nu gezien wordt als een noodzakelijk en
specifiek erfgoed van het christendom en er niet langer door veroordeeld wordt.
Secularisering is niet meer boze afvalligheid, maar vrije verantwoordelijkheid van de
christenheid.
Bethge benadrukt het volstrekt nieuwe en verrassende van deze uitspraken: "Men had de
indruk de dingen tevoren nog nooit zo gehoord te hebben; dat het Heer-zijn van Christus
correspondeerde met wereldlijkheid, en navolging met participatie in het aardse; dat het
natuurlijke, het profane, het rationele, het humane, zijn plaats kreeg niet tegen, maar met deze
Christus".72
3.2.Niet-religieuze interpretatie.
Tot het kenmerk van de mondig geworden wereld behoort nu dat de tijd van de "religie"
afgelopen is. Of om het met Heitink te zeggen: "Deze mondigheid vraagt om een niet-religieuze
interpretatie van het evangelie". 73
Maar wat bedoelde Bonhoeffer nu eigenlijk met religie? F.de Lange merkt hierover op dat
Bonhoeffer buitengewoon dubbelzinnig met dit begrip is omgegaan. Het ware beter geweest als
hij de tweedeling gebruikt had van goede en slechte religie. "Want hij had een goede neus voor
wat wel en niet goede religie was".74
De uiteenzettingen van Bonhoeffer omtrent dit begrip zijn dan ook slechts fragmentarisch, zoals
Bethge zegt, hetgeen niet wil zeggen dat we de contouren ervan niet op het spoor zouden
kunnen komen.
Bonhoeffer heeft er het een en ander over gezegd in zijn brief van 5 mei 1944. Hierin geeft hij
twee kenmerken van wat hij onder religie verstaat als we hem horen zeggen: "Ik zie het als een
metafysische en individuele wijze van spreken en zowel het een als het ander maakt
kortsluiting, zowel met de bijbel als met de moderne mens". 75
Met metafysisch spreken bedoelt hij dat over God wordt gesproken in de gestalte van een
begrip, b.v. God als het absolute, of God als het metafysische, of God als het oneindige enz.
Spreken over God dus met behulp van westerse filosofische begrippentaal. Bonhoeffer
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beschouwt een dergelijk spreken over God als een hopeloos verouderde zaak, die niet veel
meer te maken heeft met de boodschap van het evangelie.
Religie als individualistisch bepaalde grootheid had hij in Sanctorum Communio reeds
bekritiseerd, toen hij de christelijke begrippen als sociale begrippen had ontvouwd.
God is niet gebonden aan innerlijkheid en geweten. De poging om God tenminste nog op
persoonlijk, innerlijk privé-terrein vast te houden wordt daar afgewezen als "piëtisme dat het
evangelisch christendom wil bewaren als religie". 76
De neiging om de blik te vestigen op de privé-sfeer van de mens en om "zielenheil" te cultiveren
ten koste van de wereld en van de "familia Dei" vond Bonhoeffer het terugbrengen van mondig
geworden mensen tot de beperking van individualistische innerlijkheid.
In de eerder genoemde brief van 5 mei stelt hij dan ook de volgende vraag: "Kent het Oude
Testament wel de vraag naar het zielenheil? Zijn niet de gerechtigheid en het rijk Gods op
aarde middelpunt van alles? Wordt ook Rom.3:24 niet beheerst door de gedachte dat alleen
God rechtvaardig is en niet door de leer over het individuele heil? Het gaat niet om het
hiernamaals maar om deze wereld: hoe wordt deze wereld geschapen, in stand gehouden, aan
wetten gebonden, verzoend en vernieuwd? Wat boven deze wereld uitgaat, is in het evangelie
bedoeld voor deze wereld". 77
In bovengenoemd citaat komt al tot uitdrukking waar het volgens
Bonhoeffer dus om gaat, nl gerechtigheid en het rijk Gods. Hoe krijgen die gestalte? Vanuit het
evangelie , vanuit Christus, is het antwoord. Het gaat dus om een niet-religieuze interpretatie
van Christus als werkelijk Heer van een mondige wereld.
Religie vertroebelt de blik op de tegenwoordige wereld en op Christus.
Het spreken over God wordt erdoor beperkt tot slechts een bepaald gebied van het totale leven.
Het is Bonhoeffer er nu juist om te doen God op het totale levensgebied van de mens ter sprake
te brengen. En dat doet hij door de bijbelse begrippen "gerechtigheid" en "het rijk Gods" te
betrekken op de openbaring daarvan in Christus.
Bethge zegt hierover: "De niet-religieuze interpretatie van Bonhoeffer is in de volle zin des
woords christologische interpretatie". 78
En voor Bonhoeffer is christologie nauw verbonden met ecclesiologie, zoals we in hoofdstuk II
hebben gezien. Vandaar dat de niet-religieuze interpretatie ook Bonhoeffers denken over de
kerk raakte, "in die zin dat hij haar als kerk-van-en-voor-de-wereld opvatte en dat zij dus niet
meer gedacht kan worden op een plek los van de wereld". 79
En hoewel Bonhoeffer niet meer is toegekomen aan het uitwerken van zijn gedachten, hij doet
een voor de kerk van vandaag belangrijk uitspraak als we hem op 30 april 1944 horen zeggen:
"Religieuze mensen spreken over God zodra hun menselijke kennis hen in de steek laat (vaak
ten gevolge van denkluiheid) of zodra menselijke krachten tekort schieten. Het is eigenlijk altijd
weer de deus ex machina, die ze laten opdraven als schijnoplossing voor onoplosbare
problemen, of als kracht wanneer de mens tekort schiet. Steeds weer wordt er geprofiteerd van
menselijk zwakheid, steeds weer wordt er geopereerd aan de grenzen van het menselijke."..."Ik zou van God willen spreken, niet aan de grenzen maar in het centrum, niet bij zwakheid
maar bij kracht, dus niet bij dood en schuld maar bij het leven en het goede van de mens". 80
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3.3.Samenvatting.
Bonhoeffer wil dus van God spreken in het centrum van het menselijk bestaan. Dat menselijk
bestaan wordt gekenmerkt door een mondig-zijn waarbij God, zoals de kerk tot dan toe over
Hem heeft gesproken, uit het gezichtsveld lijkt te zijn verdwenen. De kerk heeft zich nl. teveel
uitgeleverd aan wat Bonhoeffer "religie" noemt. Om God opnieuw ter sprake te kunnen brengen
is dus een niet-religieuze taal nodig. Een taal, ontdaan van alle onnodige franje en opsmuk. Een
taal die God in Christus laat zien. Hoe kan Christus Heer worden, ook van de a-religieuze
mens? Dat is de vraag die Bonhoeffer aan de kerk stelt.
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HOOFDSTUK IV
"Wat betekent kerk, gemeente, preek, liturgie, wat betekent dus de zichtbare kerk met haar
aanspraken voor de religie-loze wereld?" 81
Met deze vraag, die een toespitsing is op de vraag die Bonhoeffer stelt in zijn brief van 30 april
1944, tracht E. Lange een ecclesiologisch model te ontwikkelen, dat recht doet aan Bonhoeffers
spreken over "kerk voor anderen".
4.Kerk voor anderen.
Bonhoeffer had deze term geïntroduceerd in zijn brief van 3 augustus 1944 toen hij aan Bethge
een "Schema voor een studie" deed toekomen, waarin hij de contouren aangaf voor een boek
van niet meer dan honderd pagina's, bestaande uit drie hoofdstukken: 82
1.Situatieschets van het christendom.
2.Wat is eigenlijk christelijk geloof?
3.Consequenties.
Ons interesseert in verband met onze vraagstelling m.n. hoofdstuk 3, de consequenties. Dit
hoofdstuk wil Bonhoeffer beginnen met de opmerking: "De kerk is pas kerk als zij er is voor
anderen". 83
Deze woorden ontlenen hun betekenis aan datgene wat Bonhoeffer in gedachten had voor de
twee voorafgaande hoofdstukken. Kort samengevat zou men kunnen zeggen dat door het
mondig geworden zijn van de wereld God op een nieuwe wijze ter sprake moet worden
gebracht. Het kardinale punt is volgens hem dat de kerk in staat van verdediging verkeert en
geen durf vertoont om zich in te zetten voor anderen.
Het christelijk geloof daarentegen wordt gekenmerkt, niet door algemene Godsvoorstellingen
als almacht, alwetendheid of alomtegenwoordigheid e.d., maar door de ontmoeting met Jezus
Christus. En Jezus Christus bestaat alleen "voor de ander".
Welnu, geloven is deelnemen aan dit bestaan van Jezus (Menswording, kruis, opstanding).
En dus is de kerk pas kerk als zij er is voor anderen. Uit het gebruik van het woordje "pas" kan
men afleiden dat er voor Bonhoeffer geen andere wijze van spreken over de kerk meer mogelijk
was dan als kerk-voor-anderen.
In de uitwerking hiervan zag hij geen rol meer weggelegd voor datgene wat het eerst
opvallende was van de kerk:haar machtspositie.
Voorzover die gebaseerd was op geld zou zij daaraan zo snel mogelijk een einde moeten
maken. Zij zou al haar eigendom aan de armen moeten schenken. Predikanten zouden moeten
leven van de vrijwillige bijdragen van de gemeenten of eventueel een wereldlijk beroep
uitoefenen.
De kerk moet meewerken aan de wereldlijke taken van het gemeenschapsleven, niet heersend
maar helpend en dienend.
"Zij zal de betekenis van het "voorbeeld" (dat zijn oorsprong heeft in de mensheid van Jezus en
bij Paulus zo belangrijk is!) niet mogen onderschatten; haar woord wordt onderstreept en krijgt
kracht door het "voorbeeld", niet door ideeën". 84

81

Lange E.: Kirche für die Welt, München 1981, p.19
Bonhoeffer D.: Verzet en overgave,p. 314
83
Bonhoeffer D.: idem, p. 316
84
Bonhoeffer D.: idem, p.317
82

25

26

P.Holtrop zegt hierover: "Bonhoeffer zelf beschouwde dus datgene wat hij over de kerkvoor-anderen opmerkte als een conclusie uit en consequentie van enerzijds kritiek op de kerk
en de wijze waarop de kerk zichzelf verstond (het vechten voor de eigen zaak en een eigen
ruimte) en anderzijds van zijn nieuwe -"religionslose", d.w.z. niet metafysische en nietindividualistische - interpretatie van het christelijk geloof". 85
Voordat we hieruit enkele ecclesiologische lijnen kunnen trekken eerst nog even terug naar
Bonhoeffers "christelijke sociologie", zoals hij die in zijn vroegere periode had ontwikkeld, om
van daaruit verder te kunnen denken.
Ik sluit mij hierbij aan bij wat de Lange concludeert in zijn vraag naar de verhouding tussen kerk
en individualisering; een vraag van onze tijd, maar ook de vraag waarmee Bonhoeffer werd
geconfronteerd in zijn dagen. De Lange komt tot een viertal conclusies: 86
"1. De christelijke gemeente is meer dan een geloofsgemeenschap waarin mensen met elkaar
een religieuze overtuiging delen. Zij is een sociale gemeenschap. Zij is niet slechts christelijk in
haar boodschap, maar ook in haar gestalte. Diaconaat, voorbede en onderlinge
schuldvergeving zijn karakteristiek voor het sociale handelen van de kerk.
2. Deze sociale verhoudingen worden geijkt door het plaatsbekledend handelen van Christus.
In Jezus' vrije toewending naar de mensen, zijn identificatie met hun kwetsbaarheid en hun
geschonden waardigheid, vindt de kerk het model voor haar sociaal "met en voor elkaar".
3. De gemeente laat zichzelf opnemen in dit handelen door de viering van het sacrament van
brood en wijn. Ze belijdt daarmee dat, omdat Christus instond voor ons, wij kunnen instaan voor
elkaar en anderen, zoals Christus dat deed voor ons.
4. Voor een abstract individualisme is in de kerk geen plaats. De leus "ieder voor zich en God
voor ons allen" wordt door haar ontmaskerd als in zichzelf tegenstrijdig. Immers: "God voor ons
allen" betekent:"Christus voor ons" en "Christus voor ons" betekent: "wij voor elkaar"."

4.1.Ecclesiologische hulplijnen.
Steeds sterker dringt de vraag zich aan ons op: wat kunnen wij met het gedachtegoed van
Bonhoeffer vandaag de dag? Volgens E. Lange komt Bonhoeffer tot het inzicht -"dass Gebot
der Stunde ein "Minimum von Kirche" sei". 87
Dit houdt volgens Heitink een "scherpe kerkkritiek op de huidige vormen van kerkelijkheid" in. 88
Een kerk in staat van zelfverdediging ontbreekt de moed zich in te zetten voor anderen. Een
kerk die doel in zichzelf is, kan geen draagster zijn van het verzoenende en verlossende Woord
voor mens en wereld.
Bonhoeffer neemt daarbij het risico aanvechtbare dingen te zeggen, aldus Heitink. Maar de kerk
bevindt zich nu eenmaal in een volstrekt nieuwe situatie ten opzichte van vroeger.
In die situatie is zij wellicht weer teruggeworpen op de eerste beginselen van het christelijk
geloof, zoals Bonhoeffer die heeft getracht te verwoorden.
Hij heeft daarbij geen afgerond model voor het kerk-zijn anno nu kunnen geven. Zijn werk
draagt het karakter "onaf" te zijn. Wel kan hij mijns inziens beschouwd worden als wegwijzer,
85
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als leidsman, als "voorganger" in de ware zin des woords.
De grondwoorden van het evangelie zullen in een nieuwe taal ter sprake moeten worden
gebracht. Volkomen a-religieus misschien, maar bevrijdend en verlossend als de taal van
Jezus. Daarbij kunnen christenen zich niet langer verschuilen achter het geloof van de kerk,
maar komt het aan op wat men zelf gelooft.
De kerk zal daarbij zichzelf opnieuw moeten gaan bezien, niet meer door de ogen van de
dominant, vanuit erkende posities en gevestigde belangen, waardoor zij de huidige ontwikkeling
alleen maar kan duiden in termen van verlies en negatieve begrippen als secularisatie,
kerkverlating en godsverduistering.
Een kerk daarentegen die zichzelf prijs durft te geven, in de hoop zo beter kerk van Jezus
Christus te kunnen zijn in deze wereld, verliest wel aan invloed, maar wint aan
geloofwaardigheid. Wat op het eerste gezicht verlies lijkt, blijkt dan louter winst in de zin van
concentratie op het hart van de zaak.
Dit alles kan op dit moment moeilijk vertaald worden in een ecclesiologisch model. Hoogstens
kunnen er enkele ecclesiologische lijnen worden getrokken, waarbinnen de contouren zichtbaar
worden van een kerk die rekening houdt met de vragen van vandaag.
Heitink zegt hierover:"Langzaam maar zeker optrekkend uit de situatie van een volkskerk zullen
we gaandeweg ontdekken wat het inhoudt een afgeslankte kerk te zijn, die eerst zo kan
toekomen aan haar eigenlijke roeping in deze wereld en eerst zo dienstbaar kan zijn aan haar
Heer". 89
4.2.Vieren,leren,dienen.
Naar het lijkt zal ook in een nieuwe situatie, zij het op heel andere wijze, aandacht zijn voor de
drie functies van gemeente-zijn: vieren, leren en dienen.
Vieren:
Zolang er een dragende gemeenschap is, waarin het lot van de mens voortdurend wordt
opgedragen aan God is er hoop voor de toekomst, zegt Heitink. Met een beroep op Lammens'
concept van liturgie zegt hij dat het typisch eigene van de liturgie is:-"de viering van Gods
aanwezigheid in de wereld". 90
Leren:
Bij leren moet gedacht worden aan een overlevering van het Verhaal van geslacht op geslacht
dat een diepe aandacht heeft voor spiritualiteit en het ontwikkelen van andere dan louter
cognitieve mogelijkheden waarlangs mensen zich het evangelie kunnen eigen maken.
Dienen:
Bij dienen kan gedacht worden aan twee dingen die bij Bonhoeffer bepalend zijn voor een erzijn-voor-anderen: leven in verantwoordelijkheid en doen van gerechtigheid. De mondige mens
is die mens, die haar op zijn verantwoordelijkheid voor de wereld in niet-religieuze zin durft te
aanvaarden. Het is volgens Bonhoeffer laf om voor deze verantwoordelijkheid te vluchten en
het is goedkoop om slechts in situaties van verlegenheid een beroep te doen op God.
Want - en daar zou ik mee willen besluiten - God is niet onze uitvlucht maar onze toevlucht!
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Het is altijd onbevredigend iets te moeten afronden, waarvan je het gevoel hebt dat het nog niet
af is. En dat gevoel heb ik, nu ik mijn eerste periode van studieverlof afsluit. Er is veel gezegd
over Bonhoeffer, maar nog meer is er niet gezegd. Ik heb mij dan ook moeten beperken en een
keuze moeten maken uit het voorhanden zijnde materiaal, dat ronduit overstelpend is.
Vele zaken moesten onaangeroerd blijven, zoals de zgn. "disciplina arcani" (de plicht tot
geheimhouding), waarover Bonhoeffer spreekt; het zou allemaal te uitgebreid zijn geworden.
Ook zijn invloed op de oecumene zou interessant geweest zijn om te onderzoeken, evenals zijn
verhouding tot Luther. De Bonhoeffer-interpretatie in de loop van de tijd, zoals die o.a. gestalte
heeft gekregen in het werk van Robinson en van Buren, kon ook niet echt aan de orde komen.
Daarnaast zou zijn verhouding tot bijv. Barth en Bultmann de moeite van het overdenken waard
geweest zijn, om nog maar niet te spreken van de ethische implicaties van zijn denken enz.
enz.
Toch ben ik tevreden met wat ik heb opgedaan aan kennis over Bonhoeffer. Het gevoel dat ik
eerder had, dat hij ons vandaag nog veel te zeggen heeft is meer dan bevestigd en dat stemt
tot tevredenheid. Het was leerzaam en gaf verdieping van het eigen geloof om zo innig met
iemand "bezig te zijn", van wie je het gevoel hebt met hem in gesprek te zijn.
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