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  Inleiding
Hijgend zetten we onze fietsen op slot. We rennen het kerkportaal 
binnen, grissen een liedboek van de tafel bij de ingang en zijn nog 
net op tijd voor het welkomstwoord van de ouderling van dienst. 
Verdraaid, een witgedekte tafel voor in de kerk... We zijn totaal 
vergeten dat er vanochtend avondmaal gevierd zou worden. ‘Had 
je je niet een beetje kunnen voorbereiden?’ mompelt ons gewe-
ten. Tja, gisteravond in het vliegtuig zeker! Het was nogal hec-
tisch, dat werkbezoek aan Londen, mede omdat het stressen was 
die opdracht af te krijgen vóór we naar Engeland vertrokken. We 
halen diep adem, bladeren door ons liedboek en proberen ons te 
concentreren. Zou Dirk er vanochtend trouwens ook zijn? Na de 
dienst moeten we hem beslist even aanschieten, want zijn e-mail 
lijkt hij niet te beantwoorden. Trouwens, over mail gesproken, la-
ten we eraan denken Charlotte zo dadelijk een reminder te sturen 
over die borrel van vrijdag. Met een beetje geluk doet ze mee en... 
eh, wacht even, wat zingen we nu?

Bewogen onze associaties zich maar eens in omgekeerde rich-
ting! Dachten we maar eens terug aan dat lied uit de kerk als we 
met onze collega’s in het café zitten. Herinnerden we ons maar 
eens die witgedekte tafel als we bij de Albert Heijn door een be-
delende zwerver worden aangeklampt. Schoot het profetische 
woord van Haggai ons maar eens te binnen (‘Is het voor ú de tijd 
om in uw weldoortimmerde huizen te wonen’) als we ’s avonds op 
internet onze huizenjacht vervolgen. Wat voor impact heeft het 
geloof op ons leven als we de kerk naar de randen van ons bestaan 
verdringen? Wat betekent het christelijk geloof voor ons als we er 
niet of nauwelijks in slagen een verband te zien tussen wat wij op 
zondag horen en op maandag doen?

Deels richt deze vraag zich tot ons eigen hart. Waar liggen onze 
prioriteiten? Wat vinden we belangrijk? Laten we niet denken dat 
het geloof vandaag de dag ‘wereldvreemder’ is dan vroeger, in het 
Korinte van Paulus, in het Saksische land van Maarten Luther of 
in het verzuilde dorp van onze grootouders. Maar de vraag hoe 
wij, eenentwintigste-eeuwse christenen, trouw kunnen blijven 
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aan het evangelie omvat meer dan persoonlijk commitment. De 
vraag die ons bezighoudt, is ook een vraag naar de rol van de 
kerk. Wij hebben een geloofsgemeenschap nodig die ons helpt 
als christenen te leven. Een kerk die ons leert wat geloof betekent 
voor onze carrièreplannen, voor vriendschappen en relaties, voor 
tijd- en geldbesteding en voor onze global footprint (de schade die 
ons consumentengedrag aan de planeet veroorzaakt). Een kerk 
dus die zich niet neerlegt bij de secularisatie van ons alledaagse 
leven – laat staan deze bevordert met een nauwe focus op ‘eeuwig 
heil’ en ‘tijdloze waarheden’ – maar de dienst aan God midden in 
ons eenentwintigste-eeuwse bestaan lokaliseert en ons laat zien 
hoe een leven met Christus eruitziet. Hoe zouden we ons zo’n 
kerk kunnen voorstellen?

In dit boek doen wij verslag van een zoektocht naar inspiratie-
bronnen. Deze zoektocht had diverse vormen kunnen aannemen. 
We hadden bijvoorbeeld bij kerken in binnen- en buitenland op 
bezoek kunnen gaan om best church practices te verzamelen. Ons 
laatste hoofdstuk (een interview met Tim Keller, met een repor-
tage uit Redeemer Presbyterian Church) is enigszins op deze leest 
geschoeid. Graag willen wij echter een spade dieper graven. Want 
wat in de kerk als best practice mag gelden, hangt mede af van 
een theologische visie op de kerk. Liever dan eclectisch op zoek 
te gaan naar ‘wat ons aanspreekt’ (een nogal dubieus criterium), 
stellen wij vragen als: Wat is de kerk? In hoeverre is de kerk, bij-
bels gesproken, meer dan een verzameling individuen? Wat is de 
morele, sociale, politieke gestalte van de kerk? Wat betekent het 
voor onze visie op de kerk als we zeggen dat Woord en sacra-
ment de bronnen van christelijke ethiek zijn? In hoeverre is mo-
rele vorming een verantwoordelijkheid van de kerk? Bestaat er 
zoiets als een ethiek van de gemeente? Hoe kan de kerk mensen 
leren niet alleen met woorden, maar ook metterdaad in het bij-
belse verhaal te leven? Hoe belangrijk is in dit verband de aan-
schouwelijkheid van voorbeeldfiguren, riten en tradities? Hoe 
kan de kerk aan morele catechese doen, zonder in wetticisme of 
goedkope genade te vervallen?

Na negen interviews met Britse en Amerikaanse theologen – 
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negen frisse, tegendraadse academici die de kerk een warm hart 
toedragen – concluderen wij: kerken die hun leden willen toe-
rusten voor een christelijk leven zullen oefenplaatsen moeten 
zijn. Kerken die het geloof niet tot vrome formules willen re-
duceren, zullen christelijke karaktervorming hoog op de agenda 
moeten zetten. Kerken die hun leden willen vormen tot volge-
lingen van Jezus Christus, zullen duidelijk moeten maken dat 
Woord en sacrament een andere visie op het menselijk bestaan 
onthullen dan die waarin wij onszelf zo vaak verliezen. Kerken 
die geloven dat de christelijke leitourgia zich van de zondagse 
samenkomsten uitstrekt naar het doordeweekse leven, zullen 
voorbeelden van levens met God moeten aanreiken – mensen-
levens die in alle concreetheid laten zien wat de dienst aan God 
betekent voor onze vrijetijdsbesteding, ons werk of onze werke-
loosheid, onze relaties of onze singleness, onze tijd en ons geld. 
Kerken die een tegenwicht willen bieden aan de seculariserende 
krachten die christenen afhouden van de dienst aan hun Heer, 
zullen gemeenschappen moeten zijn waarin ‘godsdienstoefe-
ning’ centraal staat.

Het onzichtbare lichaam van Christus
Laten we ons, bij wijze van inleiding, eens verplaatsen naar San-
tiago, de hoofdstad van Chili. Voordat William T. Cavanaugh, 
hoogleraar theologie in Chicago, aan zijn academische loopbaan 
begon, woonde hij in een buitenwijk van deze Zuid-Amerikaanse 
metropool. Het was in de grimmige jaren tachtig, toen het Pi-
nochet-regime (1973-1990) op het toppunt van zijn macht was. 
Kwam er een legerjeep de hoek om, dan keken mensen angstig 
weg. Werd er ’s nachts weer iemand opgepakt en naar een fol-
terkamer afgevoerd, dan werd er binnenskamers gehuild, maar 
buitenshuis gezwegen. Wie durfde zijn of haar stem te verheffen 
tegen de militaire junta? Wie had de moed een andere politieke 
visie uit te dragen? Zelfs de kerk, viel Cavanaugh op, deed er vaak 
het zwijgen toe. De Chileense bisschoppen veroordeelden mar-
telingen weliswaar als strijdig met het evangelie. Maar tegen de 
afbraak van de samenleving, tegen de vernietiging van alle soci-
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ale structuren tussen het individu en de staat, kwamen zij niet of 
nauwelijks in het geweer.

Hoe dat kwam? Volgens Cavanaugh was het niet louter een 
zaak van angst, maar ook een kwestie van theologie. De kerk in 
Chili geloofde dat zij het ‘onzichtbare lichaam van Christus’ was. 
Zij zag zichzelf niet als een eigen maatschappelijke structuur, niet 
als een politieke entiteit, maar als een geestelijk instituut, gericht 
op het zielenheil van mensen en op verbreiding van christelijke 
normen en waarden. Via haar leden, elk op hun eigen plek in 
de samenleving, zou zij een christelijk geluid laten horen – in de 
winkel en op school, in het buurthuis en op de werf. Dat dit een 
nogal mager tegenwicht was tegen de terreur van Pinochet, kwam 
volgens Cavanaugh niet in haar op. De kerk in Chili, schrijft de 
Amerikaanse theoloog, leek niet te beseffen dat mooie woorden 
over christelijke normen en waarden, hoe goed ook bedoeld, geen 
soelaas bieden in een militaire dictatuur. Bedoeld of onbedoeld, 
analyseert de auteur, sloot de Chileense kerk een pact met het 
regime. Want zolang de kerk zich richtte op het ‘hogere’, had de 
junta vrij spel in het ‘lagere’ bestaan van alledag. Zolang de kerk 
zich bekommerde om de ziel, kon het regime van Pinochet het li-
chaam (letterlijk) in zijn wurggreep houden.1

Torture and Eucharist, het boek waarin Cavanaugh op zijn Chi-
leense ervaringen reflecteert, is een beklemmende studie, niet 
alleen vanwege de gruwelijke verhalen die het over Chili in de ja-
ren tachtig vertelt, maar ook en misschien wel vooral vanwege de 
wijdere implicaties die Cavanaugh aan zijn analyse verbindt. De 
Amerikaanse theoloog schrijft namelijk niet in de eerste plaats 
voor zijn Chileense vrienden van destijds, maar voor christenen 
in democratische rechtsstaten in Europa en Noord-Amerika. Hij 
schrijft, om zo te zeggen, voor doorsnee-Nederlandse christenen 
die zich bij een militaire junta weinig kunnen voorstellen. Wil 
hij hun inprenten dat ze God op hun blote knieën mogen dan-
ken voor de vrijheid waarin zij op zondag mogen samenkomen? 

1 William T. Cavanaugh, Torture and Eucharist: Theology, Politics, and 
the Body of Christ (Oxford; Malden 1998).
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Nee, dat is het punt niet: kerkgang werd in Chili geen strobreed in 
de weg gelegd. Wil hij hen stimuleren om via christelijke politie-
ke partijen bij te dragen aan heilzame politieke besluitvorming? 
Nee, ook dat is zijn punt niet: christelijke politieke partijen ko-
men in zijn Amerikaanse woordenboek niet voor. Zijn aandacht 
gaat veeleer uit naar de kerk. Zijn vraag is of de kerk een verschil 
kan maken voor het alledaagse leven; of zij in staat is tegengas te 
geven aan alles wat christenen afhoudt van de imitatio Christi.

Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de terreur van het 
Pinochet-regime en de terreur die uitgaat van bijvoorbeeld de 
westerse mythe dat je van je eigen leven iets moois moet zien te 
maken. Voor de boosaardige praktijken van de Chileense junta 
lijkt ‘terreur’ überhaupt een betere term dan voor de sluipende 
secularisatieprocessen waarmee we deze inleiding begonnen – 
het drukke, werkende leven dat ons geen tijd laat voor verstilling 
en bezinning, of een preoccupatie met succes en comfort die ons 
vergeten doet dat het christelijke leven door zelfverloochening 
gekenmerkt wordt. Toch stelt Cavanaugh ze bewust op één lijn. 
In beide gevallen luidt namelijk de vraag of de kerk over midde-
len beschikt om mensen toe te rusten voor tegendraadse keuzes 
en tegendraadse commitments. Is zij een robuuste kerk, in de zin 
dat zij niet louter eeuwig heil verkondigt, maar een oefenplaats 
is waarin christenen leren uit dat heil te leven – in een seculiere 
rechtsstaat net zo goed als in een militaire dictatuur?

Een wending naar de kerk
Met deze ‘robuuste kerk’ komt de aap uit de mouw. Cavanaugh is 
een leerling van Stanley Hauerwas, de Amerikaanse theoloog die 
zich de afgelopen decennia als pleitbezorger van robuust kerk-
zijn heeft opgeworpen.2 Torture and Eucharist is een bewerking 

2 Stanley Hauerwas, Een robuuste kerk. De christelijke gemeente in een 
postchristelijke samenleving, red. Esther Jonker, Herman Paul en Bart 
Wallet (Zoetermeer 2010). Over de uitdrukking ‘robuuste kerk’: Her-
man Paul, ‘Hoe ziet een robuuste kerk er uit?’, In de Waagschaal 40 nr. 
5 (2011) 19-23.
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van het proefschrift waarmee Cavanaugh in 1996 aan Duke Di-
vinity School zijn doctorsgraad behaalde. Net als Hauerwas ver-
tegenwoordigt Cavanaugh een theologische beweging die wel 
omschreven is als een ecclesial turn of ‘wending naar de kerk’.3 
Zoals vrijwel elke wending in de theologie is deze ecclesial turn 
geen eenduidig verschijnsel. Niet alleen ‘robuuste-kerkdenkers’ 
als Hauerwas worden ertoe gerekend, maar ook katholieke theo-
logen als Russell R. Reno en anglicaanse intellectuelen als Oliver 
O’Donovan en John Milbank.4 Daaruit volgt dat de ecclesial turn 
niet met één nauw omschreven kerkmodel correspondeert en dat 
er allerlei interessante meningsverschillen bestaan over de vraag 
hoe kerk, prediking, sacramenten, ethiek en publieke manifesta-
tie van het christelijk geloof zich tot elkaar verhouden. Maar op 
ten minste vijf punten zijn de ecclesial turn-denkers het in grote 
lijnen eens.

(1) Om te beginnen onderstrepen ze de eigenheid van de kerk 
en haar verhaal. Ze hebben genoeg van de liberale mantra dat de 
kerk op straffe van relevantieverlies ‘aansluiting’ bij de samenle-
ving moet zoeken. Ze geloven niet meer in het adagium dat de 
kerk moet ‘vernieuwen’ om mensen bij het geloof te behouden. 
Ze hechten wel grote waarde aan de missionaire roeping van de 
kerk, maar menen dat de kerk zichzelf een slechte dienst bewijst 
als zij in ‘algemeen toegankelijke’ bewoordingen over God en ge-
loof wil spreken. Liberale aanpassingsstrategieën hebben de kerk 
per saldo meer verzwakt dan versterkt. De ecclesial turn zoekt 
daarom de eigenheid van kerk, geloof en ethiek.

(2) Daarmee samenhangend roept zij de kerk met een krach-
tig ad fontes terug naar haar bronnen: de Schrift, de sacramen-
ten en de traditie. Wat de Schrift betreft, hamert ze op een uitleg 
die niet louter historisch is, maar oude teksten op nieuwe situa-
ties toepast. Tegenover bijbelwetenschappers die zich methodisch 
vooral willen spiegelen aan (kritische) geschiedwetenschappers, 

3 Luke Bretherton, Christianity and Contemporary Politics: The Condi-
tions and Possibilities of Faithful Witness (Chichester 2010) 16-18.

4 Ibidem, 17.
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