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In Aan tafel! verdedig ik dat in de protestantse kerk niet de kansel maar de tafel centraal zou
moeten staan. In deze toelichting geef ik graag wat nadere gedachten bij die stellingname.
Deze toelichting is zogezegd een voetnoot bij mijn artikel, waarin ik de gedachtegang nog
eens herhaal, en wat meer uitweidingen en verwijzingen invoeg. De toelichting is daardoor
minder puntig dan het artikel, maar brengt meer materiaal en overwegingen te sprake.

Reformatie

Dit jaar wordt 500 jaar reformatie herdacht. Op de website van de PKN vraagt ds. Nynke
Dijkstra terecht waarom we dat zouden doen. Ze geeft vervolgens een antwoord waarmee ik
volmondig instem. Het kan alleen ‘als we laten zien dat de kerk “semper reformanda” is:
altijd bezig met hervorming, altijd bereid om te veranderen en te vernieuwen. Niet omdat
vernieuwen altijd beter is, zeker niet, maar omdat het goede nieuws van het Evangelie ons
altijd weer uitnodigt tot groei, tot een vernieuwd en bevrijd leven. Het verleden kan ons
dáártoe inspireren’.1 Ik ben er rond de herdenking alleen een beetje beducht voor dat die
vernieuwing – waarschijnlijk zelfs onwillekeurig – wordt beknot door gevestigde kaders.
Volgens het protestantse oer-model moet de kerk teruggaan naar de Bijbel om zichzelf
opnieuw uit te vinden. In dit artikel wil ik daar vraagtekens bij plaatsen. Zo’n benadering
houdt niet werkelijk rekening met historische ontwikkelingen. Moet een vernieuwende
protestantse theologie haar eigen kaders niet juist overschrijden?

Het lijkt mij belangrijk om eerst eens te vragen waar ‘de reformatie’ eigenlijk voor
staat. Om het perspectief daarop een beetje op te schudden verwijs ik hier graag in kort bestek
naar gedachten van L.W.E. Rauwenhoff (1828-1889), die in Leiden kerkgeschiedenis
doceerde toen de moderne theologie daar hoogtij vierde. Die moderne theologie was
onbetwist protestants en wilde vernieuwen om bij de tijd te blijven, wat goed wordt uitgedrukt
in de term ‘neo-protestantisme’ waarmee ze wel wordt aangeduid. Rauwenhoffs opvattingen
geven een goede indruk van de gedachten die leefden onder de modernen, die zich later
vrijzinnig noemden.2

Volgens Rauwenhoff ‘was het protestantisme de realisering van het geloof in de
eenheid van God en mens en in de autonomie van het individueel geweten zoals Jezus die
gepredikt had’.3 Zijn visie kan op basis van deze bewering in kort bestek worden toegelicht.

Volgens die visie moet je de kerkgeschiedenis plaatsen binnen het kader van de
algemene geschiedenis en daarin kun je een ontwikkeling waarnemen van de geest der
mensheid. Het gaat in de kerkgeschiedenis dus niet om de bestudering van een door God
geplant instituut dat zich onder leiding van de voorzienigheid door de tijd beweegt of in de

1 https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/nieuws/altijd-vernieuwend-2
2 Over het moderne protestantisme schreef Tom-Eric Krijger zeer recent zijn uitvoerige dissertatie A Second
Reformation? Liberal Protetantism in Dutch Religious, Social and Political Life, 1870-1940, Groningen: diss. RuG
(2017). Over Rauwenhoff publiceerde P. L. Slis in 2003 een biografie, L W.E. Rauwenhoff. Apologeet van het
modernisme. Beide boeken zijn zeer leesbaar en geven een helder beeld van de manier waarop vrijzinnigen de
reformatie duidden.
3 Aldus P. L. Slis, L W.E. Rauwenhoff. Apologeet van het modernisme, Kampen: Kok (2003) 206.



tijd ontplooit. Het gaat om de ontwikkeling van de geest der mensheid naar een betere
humaniteit in gemeenschap met God. De geest der mensheid heeft in Christus in principe zijn
bestemming al bereikt, maar de mensheid moet de geest van Christus nu opnemen in de
context van de eigen tijd.

Met zijn nadruk op de geest der mensheid verwoordt Rauwenhoff een belangrijke
moderne of vrijzinnige opvatting. De moderne theologie wordt vaak gezien als een kritische
theologie vanwege drie belangrijke opvattingen. Allereerst werd de Bijbel opgevat als een
verzameling boeken die historisch-kritisch bestudeerd konden worden. Als een verzameling
van boeken was de Bijbel mensenwerk. Vervolgens werden dogma’s gezien als articulaties
van geloof in een bepaalde tijd onder bepaalde omstandigheden en dus niet als eeuwige en
onveranderlijke waarheden. Tenslotte werd het christendom gezien als een lid – doorgaans
wel het meest ontwikkelde lid – van de familie van de godsdiensten en niet als de ware
godsdienst tegenover valse godsdiensten. Die drie kritische, wetenschappelijk-theologische
inzichten vormden echter niet het hele moderne verhaal. De modernen waren ondanks hun
kritische inslag namelijk zeer geëngageerd met het religieuze of godsdienstige leven en
meenden dat religiositeit met de menselijke geest zelf gegeven was. De godsdienst was niet,
op een rooms-katholieke manier, gefundeerd in de kerk met haar ambten en sacramenten. Ook
niet orthodox protestants in de Bijbel als woord van God. Het fundament voor het religieuze
en godsdienstige leven van mensen werd gezocht in de menselijke geest. Religiositeit was dus
met de menselijke geest zelf gegeven. In de menselijke geest klinkt (met Kant) het gebod om
het goede te doen. Dat gebod wordt wel in de menselijke geest vernomen, maar ontspringt
daar niet aan. In het besef van plicht spreekt God zogezegd rechtstreeks tot een mens. In die
menselijke geest leeft (met Schleiermacher) een immanent besef van God. Dat besef
manifesteert zich in het inzicht dat mensen wel zelfstandig zijn, maar zichzelf het bestaan niet
hebben gegeven en in dat opzicht volstrekt afhankelijk zijn. Die menselijke geest is (met
Hegel) een instantie van de goddelijke Geest die zich in de geschiedenis ontwikkelt door
menselijke geesten heen. Een moderne basis voor het godsdienstige leven werd op deze
verschillende manieren gevonden in de menselijke geest. Met zijn nadruk op de geest der
mensheid sluit Rauwenhoff dus aan bij gedachten uit zijn tijd en bij een moderne fundering
van het godsdienstige leven in de menselijke geest.

Met deze opvattingen lijkt er misschien geen rol meer weggelegd voor God, zoals
supra-naturalisten meenden, maar Rauwenhoff bestreed dit. ‘De modernen zagen volgens hem
juist in alles God. Zij beschouwden het doen en laten van de mens doortrokken van Gods
werking. God is alom aanwezig, zowel in het goede als in het kwade. Hij is de ziel van alle
ontwikkelingen in de wereld, en toch is Hij onderscheiden van die wereld als het Oneindige
van het eindige, als de Eeuwige van het tijdelijke’.4 Door de immanente werking van God was
er een eenheid van God en mens mogelijk die – zoals eerder al werd aangeduid – in Christus
was verwerkelijkt.

Vooral in het geweten was een mens met God verbonden en tegenover het autoritaire
gezag van de Rooms-katholieke kerk onderstreepte de reformatie de autonomie van het
individuele geweten. Dat was een oorspronkelijk christelijk uitgangspunt, dat bij uitstek in de
figuur van Jezus en zijn verkondiging terug te vinden was. Rauwenhoff zag de hervorming in

4 P.L. Slis, op. cit. 191.



het verlengde daarvan vooral als een verdieping van de mens in zichzelf, die zich leert kennen
als een vrij en zedelijk subject. Wat een mens is, wordt bepaald door zijn innerlijke, zedelijke
gehalte. Dat inzicht bewerkt dat een mens zich ook vrij voelt in zijn recht en zijn plicht om
alleen zijn geweten te volgen.

Het protestantisme was volgens Rauwenhoff dus belangrijk voor de ontwikkeling van
de menselijke geest. De eenheid van God en mens werd daar gerealiseerd en de autonomie
van het individuele geweten werd daar erkend.

Rauwenhoffs visie is zonder enige twijfel typisch modern en vanuit postmodern
perspectief zijn daar wel weer belangrijke vragen bij te stellen. Zijn gedachte van een
ontwikkeling van de geest der mensheid is een typisch negentiende-eeuws concept dat
uniformiteit en universaliteit veronderstelt. Postmodernen onderstrepen echter vooral de
verschillen tussen mensen en niet hun veronderstelde gelijkheid. Ook de gedachte dat
subjecten autonoom zijn, staat onder kritiek. Mensen zijn veel te veel met hun omgeving en
met anderen verweven dan dat zij zichzelf bepalen en in die zin autonoom zouden zijn.
Rauwenhoff is bovendien typisch modern in zijn behoefte om terug te gaan naar een ‘zuivere
oorsprong’ als fundament voor het protestantisme. Zo’n oorsprong is bedoeld als een beginsel
en een norm voor de aard van een beweging. Vanuit een postmodern gezichtspunt wordt zo’n
‘zuivere oorsprong’ doorgaans echter betwijfeld. Aan de oorsprong ligt meestal een complex
van factoren.

De postmoderne kritiek op het moderne denken laat zich waarschijnlijk het best
verstaan als een interne kritiek op het modernisme van moderne theologen die op actuele
problemen en inzichten stuiten. Op een vergelijkbare manier was ook het modernisme een
interne ontwikkeling binnen het protestantisme.

De moderne opvattingen en hun postmoderne correcties zullen niet door iedereen
gedeeld worden, maar het modernisme is een onvervreemdbaar deel van het protestantisme
geworden en heeft vragen op tafel heeft gelegd die voor de hele protestantse theologie
onontkoombaar zijn. Vooral de historisch-kritische benadering van bijbelboeken, de context-
bepaaldheid van dogma’s en de bestudering van het christendom als religie onder de religies
vragen om een doordenking die niet beperkt kan worden – en ook niet beperkt is gebleven –
tot de moderne of vrijzinnige theologie alleen.

Die doordenking stelt vragen aan de manier waarop de kerk van de reformatie die
‘semper reformanda’ wil zijn zich in ons tijdsgewricht met het goede nieuws van het
Evangelie kan vernieuwen. Dat kan naar mijn idee niet door alleen maar terug te gaan naar het
begin van de reformatie. Dan slaan we belangrijke ontwikkelingen over en worden ‘Schrift’
en ‘kerk’ veel te snel als gegeven en gevestigde grootheden geïnstalleerd en ontdaan van
vernieuwende en problematiserende inzichten.

Schrift

Het is ondoenlijk en onnodig om in dit verband een overzicht te geven van de protestantse
schriftbeschouwingen, bijvoorbeeld de zelfgenoegzaamheid van de Schrift volgens Calvijn,
de organische schriftinspiratie van Bavinck, de drievoudige gestalte van het Woord bij Barth
of de existentiële interpretatie van Bultmann. Onderling zijn deze schriftbeschouwingen nogal
verschillend, maar ze gaan er allemaal van uit dat het woord van God door de schriften tot



mensen spreekt. De vraag is echter of het woord van God een inherente kwaliteit van de
Schrift vormt en met de letter samenvalt en of God alléén door de schriften tot mensen spreekt.
In het boek Liberaal christendom zijn een aantal bijdragen opgenomen die daarover een
standpunt innemen. Ik verwijs daar graag naar en zet hier slechts een paar accenten.

Allereerst is het opmerkelijk dat in de protestantse theologie vaak gevraagd wordt naar
een schriftuurlijke onderbouwing van een theologie. Omgekeerd wordt niet vaak nagedacht
over een theologische onderbouwing van het schriftgebruik. Dat laat vooral de
vooronderstelling in takt dat de Bijbel een van God gegeven geschrift is, waarin God zich
rechtstreeks tot mensen wendt, waardoor aan de bijbelse geschriften een vanzelfsprekende
autoriteit toekomt. Die visie verdraagt zich slecht met de exegetische inzichten dat de
bijbelboeken ontstaan zijn in verschillende perioden van de geschiedenis, dat zij onderling een
zeer divers karakter hebben en dat ze zelf als het ware als interteksten in discussie met elkaar
zijn geschreven en soms zelfs tegenstrijdig zijn.

Naar mijn idee maken die inzichten het onmogelijk om de letter van de bijbelboeken
met het woord van God te identificeren. Daarmee is niet gezegd dat er geen stem van God
door de boeken van de Bijbel heen kan klinken. Dat is volgens mij wel het geval, maar
daarvoor is een hoorder of een lezer nodig die bij het lezen van de Bijbel in zijn of haar
situatie zo wordt aangesproken dat de lezer in en door het gesprek met de Bijbel de stem van
God hoort. De rol van de hoorder of de lezer is dus mede-constitutief voor de Bijbel als
heilige Schrift.

De stem van God kan door de Bijbel tot ons spreken. Echter niet alleen daar, maar ook
door de aanspraak van de ander of door actuele gebeurtenissen. Het horen van Gods stem
impliceert onvermijdelijk ‘subjectiviteit’, omdat die stem niet anders kan worden gehoord dan
door een subject dat zich aangesproken weet. De identificatie van Gods stem impliceert
daarom altijd een waagstuk waarin de hoorder van de stem zichzelf in geloof op het spel zet,
het risico neemt om naar die stem te handelen of de verantwoordelijkheid neemt om die stem
af te wijzen. Dat waagstuk is aan een mens zelf. Er zijn geen objectieve criteria om Gods stem
te identificeren, ook niet in de Bijbel, zelfs niet waar onze opvattingen worden getoetst aan
het bijbelse gesprek. Ook daar zullen wij stemmen en geesten moeten onderscheiden.

Met deze beweringen beroof ik de Bijbel niet van zijn gezaghebbende karakter. Wie
met de Bijbel in gesprek gaat, geeft de Bijbel daardoor gezag. Het gesprek met de Bijbel
impliceert dat wij ons laten aanspreken door de stemmen van mensen voor ons, die Gods stem
hebben vernomen en geduid met behulp van de stemmen die tot hen doorgedrongen waren.
Dat gesprek vraagt er echter om dat wij als gelijkwaardige gesprekspartners meespreken om
de stem van God door de bijbelwoorden heen te horen. Dat vormt geen inbreuk op het gezag
van de Bijbel. Wij weten heel goed dat de Bijbel aan ons voorafgaat en na ons doorgegeven
wordt als onze stemmen al lang verstomd zijn. Daarin is de Bijbel onze meerdere en met dat
gezag komt ze in de overlevering ook tot ons. Maar zolang wij er zijn, zijn wij het die als
gelijkwaardige partners in het gesprek Gods stem vernemen in het bijbelwoord. Die erkenning
kan alleen maar komen vanuit – vooruit dan maar, ondanks alle nuanceringen die ik zou
willen aanbrengen – ‘de autonomie van het geweten’ waar Rauwenhoff over sprak of de
verantwoordelijkheid van de enkeling tegenover God en medemens.

Het ‘protestantse probleem’ met de Bijbel ligt daarin, dat de Bijbel veel te snel met het
woord van God wordt gelijkgesteld. God zou dan met één stem spreken tegenover de



stemmen van mensen en deze stem kan van de kansel tot klinken worden gebracht. Het lijkt
mij veel beter om te zeggen dat God niet spreekt door één stem die met gezag het woord van
de Heer verkondigt, maar door het menselijk gesprek waarin wij inbrengen wat wij als
aangesproken mensen van God hebben verstaan en hoe ons dat bepaalt. In dat gesprek doen
ook altijd storende teksten mee of ervaringen en inzichten van andere mensen die ons kunnen
corrigeren. In het gesprek bestaat geen laatste, gezaghebbende instantie die bepaalt wat woord
van God is. Die instantie kan alleen gevonden worden in het betreffende gesprek dat altijd is
ingebed in wat ik hier gemakshalve maar ‘de wereldwijd verknoopte gesprekken’ noem.

Ongetwijfeld zal hiertegen het bezwaar klinken dat het woord zo wordt blootgesteld
aan een pluriformiteit die kerkelijke eensluidendheid ondermijnt en het woord van God
daardoor krachteloos maakt. Ik denk echter dat dit woord heel goed gehoord en gehoorzaamd
kan worden door mensen die zelf de stem van God verstaan en hun verstaan willen inbrengen
in een groter gesprek. Ik geloof niet dat het anders kan. Er is geen kerkelijk leergezag dat
Gods stem kan identificeren. Die stem kan ook niet met het woord van de Schrift worden
gelijkgesteld. Het zijn individuen zelf die zich aangesproken weten en dat willen delen. In
deze beweringen liggen natuurlijk ook opvattingen opgesloten die van belang zijn voor de
kerk en de kerkdienst.

Kerk

Over het algemeen wordt gesteld dat het protestantisme een tamelijk zwak kerkbegrip heeft.
Waar de Rooms-katholieke kerk de kerk onmiddellijk verbindt met ambt, wijding en
apostolische successie en aan de kerk leergezag toekent, zijn protestantse geschriften als de
Augsburgse confessie en de Heidelbergse catechismus terughoudender. Zij houden er echter
wel aan vast dat er een waar geloof is, dat het evangelie geleerd kan worden en dat de
sacramenten worden bediend, in de kennelijke overtuiging dat het hier gaat om gefixeerde
zaken die geleerd en bediend kunnen worden. De stem van God en het heil van de mens
kunnen worden bepaald en uitgedeeld en dat gebeurt door de kerk.

De bediening van woord en sacrament blijft in de protestantse kerk ook volgens de
kerkorde van de PKN aan de predikant voorbehouden. Inmiddels wordt daaraan wel getornd,
bijvoorbeeld door de mogelijkheid om kerkelijke werkers in het ambt van ouderling onder
supervisie de bediening toe te staan, maar dat gebeurt vooral om pragmatische redenen. In een
artikel ter verdediging van het ambt stelden Hans Kronenburg en Margriet Gosker daar
tegenover dat zij hechten aan de bediening door een predikant ‘omdat het in onze kerk,
evenals in grote delen van de wereldkerk – ook in de meeste lutherse en gereformeerde
kerken – regel is dat het bedienen van de sacramenten voorbehouden blijft aan de
geordineerde ambtsdrager: de predikant c.q. de priester’. De protestantse verdediging van het
ambt komt hier feitelijk niet verder dan het beroep op een algemene regel die ogenschijnlijk
om zichzelf gehandhaafd moet worden, maar uiteindelijk teruggaat op de gedachte dat
bovennatuurlijk heil in de kerk als instituut door ambtsdragers – namelijk predikanten – moet
worden bediend.5

5 Hans Kronenburg en Margriet Gosker, ‘Een wissel gemist! De ordinatie als voorwaarde tot het verlenen van
sacramentsbevoegheid’, in Kerk en Theologie 60 (2009) 143-159, 153.



Was het protestantse kerkbegrip wellicht al zwak, voor de moderne theologie werd de
kerk ronduit tot een probleem. Dat laat zich wederom illustreren met behulp van Rauwenhoff.
De modernen wilden het christendom bewaren als een creatieve kracht voor de vormgeving
en de hervorming van de samenleving, maar hadden niet veel op met het ouderwetse instituut
van de kerk dat vooral op een bovennatuurlijk heil was gericht. Het ging de modernen simpel
gezegd niet om de kerk, maar om de wereld. Het christendom moest bij de tijd gebracht
worden om aan de ontwikkelingen van de wereld bij te dragen.

In die geest schreef Rauwenhoff in 1867 het artikel ‘De Kerk’ als eerste bijdrage in het
eerste nummer van Theologisch Tijdschrift. Hij stelde daarin dat de kerk haar tijd als supra-
naturalistisch heilsinstituut had gehad, maar kon voortbestaan als de geestelijke vorm waarin
vrije geloofsgemeenschappen zich zouden organiseren. Rauwenhoff beoogde niet dat
moderne gelovigen zouden breken met de Hervormde kerk, maar hij voorzag dat die kerk
vanzelf zou oplossen. Moderne gelovigen zouden in die kerk een reformatie op gang kunnen
brengen in de richting van vrije geloofsgemeenschappen. Min of meer volgens die
gedachtegang werd in 1870 De Protestantenbond opgericht, die was bedoeld als een
overkoepelende bond van protestantse geloofsgemeenschappen binnen en buiten de kerk ter
bevordering van de vrije ontwikkeling van het religieuze leven. Aan dat vrije religieuze leven
zouden moderne predikanten in de plaatselijke gemeenschap bij kunnen dragen.

In 1880 schreef Rauwenhoff opnieuw een beroemd geworden artikel in Theologisch
Tijdschrift, ‘Idealisme zonder ideaal’, dat veel pessimistischer klonk. Het modernisme had
niet de verwachte maatschappelijke verandering gebracht en de kerk nam in de breedte de
moderne agenda en inzichten niet over. Dat leidde na een vliegende start van de moderne
theologie tot een gevoel van teleurstelling.6

Rauwenhoff stelde dat de moderne theologie uit bevlogenheid wel veel ouderwets
gedachtengoed had ondergraven, maar daarvoor geen alternatief in de plaats had gesteld. De
vernieuwing van godsdienstig leven was niet gekomen en machteloosheid en vermoeidheid
waren ingetreden. Er was nog wel idealisme, maar geen duidelijk christelijk ideaal meer. In
beschaafde kringen stond men onverschillig en met tegenzin tegenover de godsdienst, terwijl
de kerk als een verouderd instituut bleef hangen in bekrompen opvattingen van het leven.

Rauwenhoff meende echter nog steeds dat het godsdienstig idealisme vorm moest
krijgen in ‘ware gemeenten’ en dat waren geloofsgemeenschappen waarin een gelijke
gezindheid heerste. Die opvatting krijgt des te meer reliëf wanneer ze in de context van haar
tijd wordt geplaatst. De gelijke gezindheid moest niet bestaan in de onderschrijving van een
ware leer zoals dat bijvoorbeeld gold voor de kerken van de Afscheiding die uit de
Hervormde kerk waren uitgetreden. Het ging niet om een leer. Godsdienst was uiteindelijk
een zoeken naar het oneindige. Over de vorm van het oneindige bestonden verschillende
voorstellingen en daarover hoefde een gemeenschap het ook niet eens te zijn. De
gemeenschap moest één zijn in gezindheid. Het gemeenschapsleven moest dus worden

6 In zijn proefschrift heeft Tom-Eric Krijger (zie noot 2) laten zien dat de moderne agenda problematisch was.
De modernen waren niet radicaal genoeg en bleven burgerlijk in hun gedachte dat ontwikkeling en verheffing
door persoonlijk contact tot stand konden komen. De socialistische beweging daarentegen, die
maatschappelijk veel succesvoller was en meer massa mobiliseerde, keerde zich bijvoorbeeld veel scherper
tegen de kerk en legde voor de verbetering van mensen juist nadruk op de verandering van maatschappelijke
structuren. Krijger bespreekt het moderne kerkbegrip en de ontwikkeling daarvan in Hoofdstuk 4, ‘Envisioning
the Faith Community of Tomorrow’.



opgebouwd uit geestverwantschap en niet uit gedeelde opvattingen. Door gemeenschapsleven
kon idealisme worden gevoed en konden idealen opkomen.7

De teleurstelling die uit Rauwenhoffs artikel sprak, leidde ertoe dat onder moderne
theologen steeds meer de gedachte van een volkskerk werd aangehangen. Als de kerk niet
oploste in het vrije religieuze leven, kon ze haar taak als volkskerk vervullen. Zo’n volkskerk
zou zich moeten richten op het algemene goed en daarmee lag in dit kerkbegrip een verzet
tegen de verzuiling opgesloten. Met deze opvatting manifesteerden de vrijzinnigen zich
vooral als een richting binnen de kerk, die met name tijdens het interbellum in een moeizame
strijd verwikkeld raakte over de herinrichting van de kerk. Zo’n herinrichting van de kerk
vond pas na de Tweede Wereldoorlog plaats. Vooral de vrijzinnige theoloog Banning zette
zich daarvoor in op basis van de gedachte van een Christus-belijdende volkskerk. De hele
gedachte van een volkskerk, die nooit erg geprofileerd was, verloor in de tweede helft van de
twintigste eeuw door massale ontkerkelijking echter snel aan relevantie.

De gedachten over de kerk die hier naar voren zijn gehaald komen uit 1860 of later en
niet uit 1960 of daarna. Meer dan een eeuw later, in onze tijd, zijn die opvattingen alleen maar
verder gediversifieerd. In een post-christelijke en post-seculiere tijd is er veel minder sprake
van culturele homogeniteit dan in de negentiende eeuw. Opvattingen over de kerk zijn alleen
maar verder uiteen gaan lopen en de samenleving waartoe een kerkelijke gemeenschap zich
wil verhouden verschilt alleen in Nederland al van plaats tot plaats, laat staan wereldwijd. Die
situatie maakt het zo goed als onmogelijk en misschien zelfs onwenselijk om in het algemeen
een bepaling van de kerk te geven die ‘semper reformanda’ wil zijn. Een geloofsgemeenschap
kan zich daarin het best zelf bepalen. Toch doe ik hieronder een voorstel voor vernieuwing in
algemene zin.

De tafel centraal

Een herdenking van 500 jaar reformatie die de kerk van betekenis wil laten zijn voor de
samenleving kan niet zomaar teruggrijpen op de hervorming. Ze zal zichzelf radicaler moeten
vernieuwen en kan niet zomaar voortbouwen op de gedachte dat de kerk het woord van God
volgens het juiste verstaan heeft uit te leggen. Om aan zo’n vernieuwing tenminste door
theologische reflectie bij te dragen, doe ik het voorstel om niet de verkondiging van het woord
maar de viering aan de tafel centraal te stellen. Voordat ik daar een paar gedachten aan wijd,
wil ik kort en bondig aangeven waarom mij dat belangrijk lijkt.

Rond de tafel komen mensen met hun onvervreemdbare eigenheid bijeen als een
gemeenschap van mensen die elkaar in hun anders-zijn willen aanvaarden. Een gemeenschap
van pluriformiteit, diversiteit en soms zelfs tegengesteldheid is daarmee gegeven. Die
gemeenschap wordt niet gevormd onder de kansel maar aan tafel. Aan tafel erkennen en
aanvaarden wij elkaar, ten diepste omdat wij ons in Christus door God aanvaard mogen weten
en daarom elkaar aanvaarden en erkennen. Ik zou het zelfs zo scherp willen stellen, dat de
aanvaarding door God in Christus wordt verwerkelijkt in onze aanvaarding van elkaar. Wij
ontvangen ons eigen bestaan van Godswege door van een ander onze aanvaarding en

7 Voor een weergave van Rauwenhoffs artikel zie P. L. Slis, op. cit. (noot 2) 169-173.



erkenning te ontvangen. De gemeenschap rond de tafel is daarmee geen gemeenschap waarin
het heil van woord en sacrament institutioneel wordt bediend, maar een gemeenschap waarin
Gods aanwezigheid wordt gevierd doordat mensen rond de tafel gemeenschap willen vormen.
Dat is een gemeenschap waarin de spanningen en conflicten van de samenleving meekomen,
omdat mensen zichzelf aan tafel inbrengen en zo deze spanningen en conflicten in hun
persoon meenemen. De kracht van de gemeenschap is daarin gelegen dat mensen elkaar
willen verstaan en erkennen. Zo’n ‘betere gemeenschap’ heeft ook een maatschappelijk
belang. De gemeenschap is daarbij niet zozeer het product van onze eigen inbreng, maar een
gemeenschap die ons is voorgegeven, die wij mogen ontvangen en waartoe wij door God in
Christus worden genodigd.

Door de tafel centraal te stellen wordt de Bijbel niet buitengesloten, maar ingesloten.
De verhouding tussen Schrift en tafel wordt echter wel anders bepaald dan in het
protestantisme gebruikelijk is. Wij gaan niet aan tafel omdat het in de Bijbel staat, maar wij
lezen de Bijbel aan tafel. Daar wordt gemeenschap door God in Christus gevierd. In die
viering kan van alles gethematiseerd worden wat wij ontvangen en waartoe wij ons
verplichten. Vanouds spreekt de theologie dan van genade en gebod of evangelie en wet. Bij
die thematisering wordt het gesprek met de Bijbel gezocht en worden mensen als hoorders
serieus genomen. Zij brengen in hoe zij zijn aangesproken en wat zij van God hebben
verstaan. Daarbij hoeft de Bijbel ook niet per se als enige tekst te worden gelezen.

Wanneer de tafel centraal wordt gesteld, ontstaat er ruimte om een viering op
verschillende manieren vorm te geven. Het lijkt mij bijvoorbeeld niet noodzakelijk om de
tafelviering uitsluitend gestalte te geven via een avondmaalformulier of een tafelgebed. De
gezamenlijke maaltijd na een wandeling in Nijkleaster – om een voorbeeld te noemen – kan
volgens mij net zo goed tafelviering zijn als de avondmaalsviering in een traditionele
wijkgemeente op zondagmorgen. Het is niet mijn bedoeling om hier te pleiten voor een
bepaalde vorm van viering, maar om theologisch ruimte te maken voor creativiteit in de
vormgeving daarvan.

Van verschillende kanten kan deze visie weerwoord oproepen. Vanuit rooms-katholiek
gezichtspunt kan over de eucharistie nauwelijks gesproken worden zonder
christusrepresentatie door kerk, ambt en wijding. Ik denk echter dat de tafelviering aan de
vierende geloofsgemeenschap toebehoort en dat de tegenwoordigheid van Christus niet van de
clerus afhankelijk is. Vanuit protestants gezichtspunt zal het avondmaal in de schriften
gefundeerd moeten zijn. Ik denk echter dat de tafelgemeenschap aan de basis van de kerk
staat en dat de schriften aan de gemeenschap zijn ontsprongen. Vanuit vrijzinnig gezichtspunt
is het avondmaal vaak bezien als een dubieus of bijkomstig ritueel of nog kritischer, terwijl ik
denk dat daar een centrum van de viering gevonden kan worden. Het is niet mijn bedoeling
om met die verschillende groepen hier expliciet in gesprek te gaan, maar om mijn eigen
opvatting kort te verduidelijken.

Allereerst dient de vraag zich aan of nu de tafel of de maaltijd centraal moet staan. In
De stem van de Roepende heeft Gijs Dingemans een pleidooi gevoerd voor de Ronde-tafel
kerk. Ik sluit me daar met mijn eigen overwegingen graag bij aan. De gemeenschap vormt
zich om de tafel en niet onder de kansel. Aan tafel wordt de schrift gelezen, wordt geluisterd
en gesproken en wordt een gemeenschap gevormd die ook tot handelen in staat is. Wat mij



betreft is de tafel echter wel vooral de tafel waar de maaltijd wordt gevierd. Wat er aan die
tafel gebeurt, komt daarin samen en wordt daardoor gekleurd.

Over de maaltijd, of het avondmaal en de sacramenten, bestaat een zee aan literatuur.
In het algemeen kan echter worden gesteld dat het bij de maaltijd steeds gaat om de
aanwezigheid van Christus door brood en wijn. Die aanwezigheid wordt rooms-katholiek,
luthers of calvinistisch steeds verschillend gedacht. Ze kan worden opgevat als een
aanwezigheid in de elementen van brood en wijn die daardoor veranderen in lichaam en bloed
van Christus, of als een aanwezigheid in, met en onder brood en wijn, waarop wij door het
woord van de Bijbel worden gewezen, of als een geestelijke aanwezigheid in de vierende
gemeente.8 In de traditie heeft dikwijls centraal gestaan dat Christus door lichaam en bloed
verzoening heeft gebracht voor onze zonden. Daarbij is vaak opgemerkt dat de maaltijd niet
mag worden versmald tot het thema van de verzoening en verzoening niet kan worden beperkt
tot verzoening door voldoening. Zo’n versmalling doet aan de thematiek van de tafel tekort.9

Een bewering over de tafel of de maaltijd zal zich met die kernen moeten verstaan.
In een fundamenteel boek, Die Mystik des Apostel Paulus, heeft Albert Schweitzer

betoogd dat de kern van Paulus’ theologie wordt gevormd door de gedachte dat gelovigen aan
Christus participeren. Schweitzer werkte daarmee min of meer uit wat hij ook al had beweerd
aan het slot van zijn beroemde boek Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, dat gelovigen met
Jezus in gemeenschap kunnen treden en dat hij zich aan ons kan openbaren in onze
verrichtingen. Door zijn mystiek droeg Paulus in belangrijke mate bij aan een transformatie
van het christelijk geloof. Hij veranderde namelijk een aantal opvattingen en verwachtingen
van Jezus, met name over de toekomst, maar behield diens levenshouding. Gelovigen kunnen
in Christus zijn, zodat Christus zich door hen manifesteert. Die gedachte was de theologie
nooit helemaal vreemd, maar de gedachte van participatie aan Christus werd doorgaans
gefundeerd op de gedachte van representatie door Christus. Omdat Christus de volmaakte
mens is die ons representeert – en simpel gezegd dus onze vertegenwoordiger is – worden wij
gerechtvaardigd. Dat wil zeggen dat wij niet worden aangezien op onze zonden, maar worden
beoordeeld als mensen die bij Christus horen en omwille van zijn godheid, goedheid of
verdiensten door God worden aanvaard en worden vrijgesproken van straf en schuld.
Schweitzer stelde nu dat niet onze representatie door Christus en de rechtvaardiging bij Paulus
centraal stonden, maar onze participatie aan Christus. De rechtvaardiging was bij Paulus wel
een onderwerp, maar dat onderwerp was ondergeschikt aan het centrale thema, namelijk dat
gelovigen ‘in Christus’ zijn.

De participatie aan Christus is na Schweitzer een belangrijk thema in de theologie
geworden dat op verschillende manieren is uitgewerkt.10 Precies vanwege de participatie aan
Christus lijkt mij dat het centrum van de viering aan tafel moet liggen en niet op de kansel.
Juist aan tafel kan worden uitgedrukt en vormgegeven dat wij deelnemers zijn die meedoen

8 Voor een goed overzicht over deze thematiek zie bijv. George Hunsinger, Let Us Keep the Feast. The Eucharist
and Ecumenism, Cambridge: Cambridge U.P. (2008).
9 Zie daarvoor bijvoorbeeld H. Berkhof, Christelijk geloof, Nijkerk: Callenbach (1973) 7e druk 356 vv. ‘Voor wie
weet wat hier gaande is, is deze maaltijd te midden van de andere media de meest omvattende uitdrukking van
het heil’ (357). Zie ook Michael Welker,Was geht vor beim Abendmahl? Gütersloh: Gütersloher Verlag (20045),
oorspronkelijk Stuttgart 1999, J. Muis, De Maaltijd van de Heer, Utrecht: PKN (2017).
10 Ik verwijs daarvoor graag naar Rick Benjamins, ‘Na Schweitzer. Navolging in het kader van representatie,
participatie en deconstructie’ , in Kerk en Theologie 66 (2015) 41-60.



aan God in Christus en betrokken zijn in het verhaal van God en mensen, dat alleen met onze
inbreng verder gaat. Aan tafel wordt in Christus een gemeenschap geconstitueerd van mensen
die zichzelf met hun eigenheid inbrengen om met al hun onderlinge verschillen manifestatie
van Christus te kunnen worden. Als hoorders onder de kansel blijven mensen daarentegen
vooral geadresseerden die wel toegesproken worden, maar zichzelf niet inbrengen en op het
spel zetten. Zij blijven object van bediening en geen subjecten die in Christus gemeenschap
leren.

Naar mijn mening belichaamt de gelovige gemeenschap Christus, zoals Jezus God
belichaamde. God vindt zijn werkelijkheid volgens die opvatting in Christus en Christus vindt
zijn werkelijkheid in de gelovige gemeenschap. Gods werkelijkheid en de werkelijkheid van
Christus zijn dus geen losstaande grootheden, maar moeten in onze werkelijkheid
verwerkelijkt worden. Dat impliceert geen ontkenning van Gods werkelijkheid die ons
aanroept, aanspreekt of verlangen wekt, en dat bij uitstek doet in Christus, maar onderstreept
dat Gods werkelijkheid is verstrengeld met de onze en niet als een losstaande werkelijkheid
buiten ons om gaat. Precies daar, waar wij in Christus zijn, kunnen de werkelijkheid van God
en Christus manifest worden aan de gemeenschap waarin zij worden verwerkelijkt.

Mensen kunnen manifestatie van Christus worden als zij leren breken en delen. Heel
eenvoudig gesteld wordt aan tafel gevierd wie Jezus in zijn leven en sterven is voor ons. Dat
wordt samengevat in wat hij deed, namelijk breken en delen. Daaraan kan de gelovige
gemeenschap deelnemen en dat reikt ver. Het gaat daarmee over het verlies van ego en de
vinding of het behoud van een dieper zelf. Het gaat daarmee over ontvankelijkheid en leven
van andermans gave. Het gaat daarmee over de opening van een toekomst waar geen
perspectief meer leek te zijn en over offerbereidheid die mensen niet inzet als middel maar
juist waardig maakt. Het gaat dan om protest tegen geweld en uitbuiting. Wat dat Evangelie in
een mensenleven concreet betekent, hoeft hier of elders niet te worden uitgespeld, maar kan
juist aan tafel in een concrete context door de uitwisseling tussen concrete mensen onderling
worden uitgediept. Daarin bevestigen mensen elkaar, daarin is Christus aanwezig en daarmee
verhouden zij zich tot God. Mensen kunnen manifestatie van Christus worden als zij leren
breken en delen. Daaraan nemen zij aan tafel zelf deel.

Met de participatie aan Christus blijft het thema van de rechtvaardiging belangrijk,
ook al is dat vaak met het idee van vertegenwoordiging verbonden. Op een hedendaagse
manier heeft Paul Tillich het belang van de rechtvaardigingsleer uitgedrukt. De
rechtvaardiging drukt uit dat wij aanvaard zijn en verwijst naar onze aanvaarding van die
aanvaarding, ondanks onze onaanvaardbaarheid. Het is in het verlengde van die opvatting aan
tafel nadrukkelijk een thema dat wij onaanvaardbaar kunnen zijn en onaanvaardbaar kunnen
handelen. Het is evenzeer een thema dat wij anderen onaanvaardbaar kunnen vinden. Toch
wordt aan tafel nu juist uitgedrukt dat wij ‘in Christus’ worden aanvaard door God en die
aanvaarding krijgt gestalte in de aanvaarding van elkaar. Dat maakt de tafel tot een gave
waarin ons gemeenschap wordt aangereikt waaraan wij onvoorwaardelijk mee mogen doen.
Dat maakt de tafel ook tot een opgave waarin gemeenschap, aanvaarding en erkenning van
elkaar voortdurend in het geding zijn, spanningen oproepen en een beroep op ons doen. Deze
gemeenschap is alleen mogelijk als mensen met elkaar en door elkaar, en daarin van
Godswege, tot verandering bereid zijn. Precies in de ontvangst van gemeenschap, in de



vorming van een ‘betere gemeenschap’ en in de poging om tot een waarachtige gemeenschap
te komen, ligt een belang opgesloten dat groter is dan de kerk alleen.

Aan tafel staat veel op het spel en daar worden wij zelf op het spel gezet. Het lijkt mij
dat de kerk vooral aan tafel invulling kan geven aan haar ‘semper reformanda’. Dat hoeft ze
niet te doen omdat ze aan de wereld het heil moet bedienen, maar omdat ze in de samenleving
een plaats wil zijn waar door het Evangelie ‘betere gemeenschap’ wordt ontvangen en
gevormd. Een kerk als tafelgemeenschap waarin mensen elkaar accepteren, spanningen
aandurven en met en aan elkaar leren kan aan de samenleving een belangrijke bijdrage
leveren.


