
2. Meer dan vijfendertig jaar geleden,
toen katholieke en gereformeerde verte-
genwoordigers bijeen kwamen om de
wenselijkheid en de haalbaarheid te on-
derzoeken van officiële gesprekken door
een internationale, gezamenlijke commis-
sie, kwam er al snel overeenstemming
over het belang van drie te behandelen
onderwerpen: christologie, ecclesiologie
en de houding van de christen in de
wereld.1 Deze drie onderwerpen vinden
we terug in de thema’s van de drie rondes
van theologische gesprekken die sinds-
dien gehouden zijn.

3. Het algemene thema van de eerste
ronde (1970-1977) was ‘De aanwezigheid
van Christus in kerk en wereld’. Dit thema
werd gekozen omdat “het verband leek te
houden niet alleen met de uiteindelijke
redding van de mens, maar ook met zijn
leven en geluk hier en nu”. Er werd ook
verwacht dat het “zou bijdragen om de
verschillen tussen de beide gemeenschap-
pen aan het licht te brengen en dat een
eerlijke erkenning van die verschillen de
beide tradities zou kunnen helpen om die
te overwinnen …”2 Het eindrapport, een
herziene versie van de gemeenschappelij-
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ke verklaringen die aan het einde van
ieder van de vijf sessies waren opgesteld,
stelde de volgende onderwerpen aan de
orde: De relatie van Christus tot de kerk;
het leergezag van de kerk; de aanwezig-
heid van Christus in de wereld; de Eucha-
ristie; en het ambt.3

4. De tweede serie gesprekken (1984-
1990) concentreerde zich op het verstaan
van de Kerk. Het daaruit voortvloeiende
rapport ‘Naar een gemeenschappelijk ver-
staan van de Kerk’4 begint met een be-
langrijke poging tot verzoening van her-
inneringen, waarin de deelnemers aan de
dialoog de kerkelijke op hervorming ge-
richte zorgen van hun zestiende-eeuwse
voorgangers met elkaar delen, evenals
hun eigen hedendaagse houding ten op-
zichte van elkaar. Het rapport gaat verder
met een gemeenschappelijke geloofsbelij-
denis, waarin wordt bevestigd dat Jezus
Christus de enige Middelaar tussen God
en de mensheid is, en de rechtvaardiging
door genade op grond van het geloof
wordt beleden, evenals de rol van de Kerk
bij de rechtvaardiging. Er wordt ook ge-
wag gemaakt van enkele verschillende
gereformeerde en katholieke kerkbegrip-
pen, van het ononderbroken voortbestaan
van de Kerk door de eeuwen heen, en van
haar ambtelijke ordening. In het laatste
hoofdstuk, genaamd ‘De weg voorwaarts’,
merkt het rapport op dat “voor elkaar
leven als kerken” ook moet betekenen dat
men “gemeenschappelijk getuigenis af-
legt”.5

5. Door het thema ‘De kerk als gemeen-
schap van gezamenlijk getuigenis van het
Koninkrijk Gods’ te kiezen voor de huidi-
ge serie gesprekken, wilden de beide ge-
meenschappen nieuw licht laten schijnen
over de twee gebieden die zojuist zijn ge-
noemd: ecclesiologie en gemeenschappe-

lijk getuigenis. Het was de bedoeling de
complementariteit te verduidelijken, zoals
gesteld in ‘Naar een gemeenschappelijk
verstaan van de Kerk’,6 van de gerefor-
meerde nadruk op de kerk als creatura
verbi en de katholieke nadruk op de kerk
als sacramentum gratiae. Het was ook de
bedoeling te reflecteren over de oecu-
menische betekenis van het samen getui-
gen van het Koninkrijk Gods.7

6. Vanaf het begin is de gereformeerd-
katholieke dialoog, met het doel onze his-
torische verschillen te overbruggen, alert
geweest op de vraag welke methode het
meest geschikt zou zijn om in te spelen
op de oecumenische ervaringen, behoef-
ten en hoop van onze gemeenschappen,
die leven en getuigen in een groot aantal
verschillende situaties over de gehele
wereld. Degenen die deze dialoog aan het
einde van de jaren ‘60 van de vorige
eeuw hebben voorbereid waren ervan
overtuigd dat deze “niet alleen de bijzon-
dere spanningen tussen de beide tradi-
ties” zou moeten weergeven, maar ook
“de gemeenschappelijke zorg om de rele-
vantie van Christus in de wereld van-
daag”.8 Het oecumenische werk dat tot
stand werd gebracht in ‘Naar een ge-
meenschappelijk verstaan van de Kerk’
werd uitgevoerd in het kader van een
poging tot verzoening van de herinnerin-
gen gericht op katholieke en gereformeer-
de gemeenschappen, door te putten uit
plaatselijke case studies, om de relatie
tussen de beide tradities in de loop van de
geschiedenis te illustreren. 

7. De derde fase van onze dialoog vorm-
de geen uitzondering op deze zorg wat
betreft de meest geschikte methodologie.
De dialoog werd in feite getekend door
een intensieve discussie over oecumeni-
sche methodologie, een discussie die de
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confessionele grenzen soms doorkruiste.
De kern van deze discussie is het verlan-
gen de meest geschikte manier te vinden
om uitdrukking te geven aan de worste-
ling christelijke verdeeldheid te overwin-
nen, in samenhang met de strijd om dat-
gene te overwinnen wat samenlevingen,
naties, culturen en godsdiensten verdeelt
in de wereld van vandaag. Natuurlijk
leidde dat af en toe tot de spanning die
ontstaat als gelovigen het oneens zijn
over het belang van een bepaald aspect
van onderling gerelateerde kwesties,
zoals praktijk en theorie, contextuele
theologie en universele theologie, christe-
lijk leven en christelijke leer, christelijke
eenheid in de strijd voor gerechtigheid en
christelijke eenheid in zaken betreffende
geloof, sacramenten en ambt. 

8. De inwendige structuur van het huidi-
ge rapport en de volgorde waarin de re-
sultaten worden gepresenteerd geven
zowel deze stevige discussie weer als de
methodologische convergentie waartoe
die geleid heeft. Zo heeft de gezamenlijke
commissie besloten het thema van het
Koninkrijk Gods op de eerste plaats te be-
naderen door een terugkeer naar de bron-
nen van het christelijk geloof, voorname-
lijk de Schriften. Het werken aan bijbelse
exegese, evenals de dagelijkse overwe-
ging bij het morgen- en avondgebed,
hielp ons ook om te groeien in wederzijds
respect en wederzijdse vriendschap en in
te zien dat de discipline van geestelijke
oecumene een vitaal element is in het ge-
meenschappelijke zoeken naar die ge-
meenschap van geloof en leven, die nu
getuigt van het toekomstige herstel van
alle dingen in Christus. De terugkeer naar
de bijbelse bronnen werd gevolgd door
onderzoek met betrekking tot ons patris-
tisch erfgoed en de gereformeerde en
katholieke theologie na de zestiende

eeuw. Dit is de essentiële inhoud van het
eerste hoofdstuk van het huidige rapport.

9. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan
getuigen van het Koninkrijk Gods door
gereformeerde en katholieke christenen
die vandaag de dag in uitdagende situ-
aties leven. Om dit onderwerp goed te
kunnen overwegen besloot de gezamen-
lijke commissie de sessie van 2001 in
Zuid-Afrika te houden, die van 2002 in
Noord-Ierland en die van 2003 in Cana-
da.9 Als gevolg daarvan bevat de essen-
tiële inhoud van hoofdstuk II drie getui-
genverslagen waarin het christelijk leven
wordt geconfronteerd met grote uitdagin-
gen zoals het apartheidssysteem in Zuid-
Afrika, het streven naar verzoening en
vrede in Noord-Ierland en de strijd om
gerechtigheid van de inheemse volken in
Canada.

10. In de loop van deze bezinning op het
getuigen van het Koninkrijk in uitdagen-
de situaties, besefte de gezamenlijke com-
missie het belang van oecumenisch on-
derzoek naar de wijze waarop christelijke
gemeenschappen komen tot het onder-
scheiden van Gods wil in hun eigen con-
text. Zo concentreert het derde hoofdstuk
zich op onze gemeenschappelijke bron-
nen bij het maken van onderscheid en op
de manier waarop katholieken en gerefor-
meerden die gebruiken in hun verschil-
lende patronen van het maken van on-
derscheid. Het hoofdstuk eindigt met een
commentaar op de mogelijkheden om ge-
meenschappelijk onderscheid te maken en
te getuigen.

11. De eerste drie hoofdstukken van dit
rapport vormen een veelbelovende con-
text voor verder onderzoek naar enkele
aspecten van het wezen van de Kerk
(hoofdstuk IV). Het gemeenschappelijke
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werk in ecclesiologie in de huidige fase
van onze dialoog werd getekend door de
hoop dat terugkeer naar lopende kwesties
in de ecclesiologie, in het licht van een
nieuwe waardering van het Koninkrijk
Gods en de hedendaagse zoektocht naar
de christelijke gehoorzaamheid, zou lei-
den tot nieuwe oecumenische mogelijk-
heden, die de bron zouden kunnen zijn
van hernieuwde volharding in en toewij-
ding aan de eenheid waartoe God ons
roept.

12. Het laatste hoofdstuk van dit rapport
biedt, in een wat meer beschouwende
taal, een bezinning op kwesties van gees-
telijke oecumene, die de kern vormden
van ons thema en ons gemeenschappelijk
leven. Onze dialoog is zelf al een daad
van gemeenschappelijk getuigenis, in
fundamentele zin, een verzoenende erva-
ring die oproept tot een verdere verzoe-
ning van herinneringen, naar gelang
gehoorzaamheid ons leidt tot eenheid in
geloof en handelen, tot een gemeen-
schappelijk getuigenis waarin de tekens
van het Koninkrijk gedeeld worden met
de armen.

13. We hebben het thema van het Ko-
ninkrijk Gods bestudeerd in het volledige
besef dat dit onderwerp al in andere bila-
terale dialogen aan de orde was geweest.
De rapporten daarvan vormen een rijke
schat aan materiaal. Ze behandelen the-
ma’s zoals de relatie tussen Koninkrijk en
kerk, Koninkrijk en wereld of schepping,
en de implicaties van het Koninkrijk Gods
voor de verhoudingen tussen kerk en
wereld. Ze tonen ook de uiteenlopende
standpunten van de dialoogpartners met
betrekking tot aspecten van het Konink-
rijk. Om het werk dat reeds gedaan was
niet over te doen, heeft deze gezamenlijke
commissie besloten een overzicht te ge-

ven van de manier waarop die bilaterale
dialogen zijn omgegaan met het thema
van het Koninkrijk. Ofschoon de uitkom-
sten van dit overzicht geen hoofdstuk in
dit rapport vormen, hebben wij er wel
veel inspiratie aan ontleend en zij blijven
een waardevolle bron voor verder onder-
zoek. Daarom voegen wij onze samenvat-
ting ervan als appendix toe aan dit rap-
port.

14. Deze gezamenlijke commissie beveelt
‘De kerk als gemeenschap van gezamen-
lijk getuigenis van het Koninkrijk Gods’
aan in de aandacht van onze sponsoren –
de WARC en de Pauselijke Raad ter Bevor-
dering van de Eenheid van de Christenen.
De commissie vraagt nederig of de spon-
soren het rapport een wijde verspreiding
willen geven en de ontvangst ervan be-
vorderen op iedere wijze die gepast lijkt.
Wij hopen ook dat dit rapport de theolo-
gische uitwisseling zal bevorderen en zal
bijdragen aan oecumenische vorming,
evenals aan het bevorderen en intensive-
ren van wederzijds begrip en wederzijdse
erkenning, alsook van gemeenschappelijk
getuigenis op alle niveaus van onze ker-
ken. 

15. In de loop van onze ontmoetingen
zijn wij opnieuw geïnspireerd door de
vele christenen, mannen en vrouwen,
jong en oud, wier toewijding aan het
Koninkrijk (Mt 13,52), verkondigd in de
evangeliën, hen ervan weerhoudt zich
neer te leggen bij een verdeelde wereld en
scheiding tussen de christenen. Integen-
deel, het brengt hen tot de bereidheid hun
eigen leven als offer aan te bieden (vgl.
Rom 12,1) opdat de wonden van de chris-
telijke verdeeldheid en de menselijke ver-
vreemding geheeld mogen worden. De
mogelijkheid zulke zusters en broeders te
ontmoeten in soms waarlijk uitdagende
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situaties is een zeer belangrijke aanmoe-
diging geweest voor de deelnemers om
deze serie van theologische gesprekken te
voltooien. We hopen dat te zijner tijd, een
vierde ronde van theologische dialoog
plaats zal mogen vinden, waarbij men zal
mogen profiteren van de goede ontvangst
van dit rapport. “Moge Gods Koninkrijk
komen!”

Hoofdstuk I

Het Koninkrijk Gods in 
Schrift en Traditie

16. “De tijd is aangebroken, het konink-
rijk van God is nabij: kom tot inkeer en
hecht geloof aan dit goede nieuws” (Mc
1,15). Met deze woorden leidde Jezus Zijn
openbare optreden in en gaf daarmee het
uitgangspunt voor alle latere christelijke
reflectie over en actie met betrekking tot
het Koninkrijk Gods. Zoals is opgemerkt
in de Inleiding, begon de huidige fase van
de gereformeerd-katholieke dialoog met
het samen teruggaan naar onze gemeen-
schappelijke bronnen in Schrift en Tradi-
tie, maar er werd al spoedig voor gekozen
ook verhalen van recent getuigenis in
onze beide gemeenschappen in beschou-
wing te nemen. De eerste twee hoofdstuk-
ken van de verklaring, waarover wij het
eens zijn, weerspiegelen deze ontwikke-
ling. Hoofdstuk I onderzoekt de bijbelse
leer over het Koninkrijk en de wijze waar-
op dit in de loop der geschiedenis is ver-
staan, hetgeen leidt tot een presentatie
van de convergerende theologische per-
spectieven, voortgekomen uit onze dis-
cussies. Hoofdstuk II presenteert dan ver-
schillende verhalen over gemeenschap-
pelijk getuigenis, die een rijke bron heb-
ben gevormd voor onze dialoog en onze
reflectie, juist doordat ze weergeven op

welke manieren christenen van onze ge-
meenschappen zoal hebben geprobeerd
volgens de waarden van het Koninkrijk te
leven. 

1. De bijbelse leer

17. Het thema van het Koninkrijk Gods is
gekozen als basis voor onze oecumeni-
sche pogingen in dit derde stadium van
de dialoog, vanwege zijn stevige bijbelse
wortels, het relatieve gebrek aan belang-
stelling ervoor aan beide kanten ten tijde
van de Reformatie (in ieder geval in de
zin van moderne bijbelstudie) en het nut
bij het behandelen van de zorgen van de
christenen van onze tijd wat betreft hoop
op een grotere mate van vrede, gerechtig-
heid en vreugde in de heilige Geest (Rom
14,17) in onze woelige wereld.

18. Spreken over het Koninkrijk Gods is
tot op zekere hoogte ingewikkeld. De bij-
belse termen malkuth (Hebreeuws) en
basileia (Grieks) kunnen op drie verschil-
lende manieren worden vertaald in mo-
derne talen die meer differentiatie aan-
brengen, afhankelijk van de context en
het accent van de oorspronkelijke bijbelse
tekst. Als de term basileia slaat op het
ambt van een koning, dan moet die wor-
den vertaald met koningschap. Als hij
slaat op het uitoefenen van dat ambt door
de koning, dan moet die vertaald worden
met regering. Als de term slaat op de
mensen en het gebied waarover de ko-
ning gezag heeft, dan moet die worden
vertaald met koninkrijk. Moderne ver-
talingen van de bijbel hebben nog altijd
voorkeur voor de term koninkrijk. Dit
heeft als voordeel dat de concrete, sociale
en politieke connotaties van het bijbelse
beeld worden bewaard, in tegenstelling
tot tendensen de term te beperken tot iets
zuiver geestelijks of iets ‘van een andere
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wereld’, tendensen die de koning (God,
Christus) scheiden van het Koninkrijk.
Van de andere kant kan voor sommige
mensen de term niet alleen archaïsch
klinken maar zelfs ongevoelig.

19. Voor sommige mensen vandaag de
dag kan het woord koninkrijk gedachten
oproepen aan feodale systemen, monar-
chale structuren, autoritaire praktijken,
homogeniteit, starheid, uitsluiting, discri-
minatie op basis van geslacht en een
gezag dat erop uit is menselijke vrijheid
en rechtvaardigheid te onderdrukken.
Zeker, er bestaan op aarde nog koninkrij-
ken, en deze vorm van regering, inge-
perkt door een grondwet, wordt door
sommigen gekoesterd. Bijbels gezien staat
het Koninkrijk Gods voor gerechtigheid,
vrede en een gemeenschap (koinonia) die
allen oproept er zich voor in te zetten,
volledig deel te nemen en eenheid in ver-
scheidenheid te vieren. We moeten dus
voorzichtig zijn met ons taalgebruik aan-
gaande de basileia tou theo. In onze dis-
cussies is ondermeer voorgesteld: de
heerschappij van God, gemeenschap, het
huisgezin van God, het gemenebest van
God. We moeten de nadruk leggen op de
kracht en energie schenkende aspecten
van het concept als we een term kiezen
om de basileia tou theo aan te duiden.

20. De bijbel spreekt in symbolen en
metaforen; één daarvan is het Koninkrijk
Gods. Dit symbool is bedoeld om iets
definitiefs over te brengen, zij het ana-
loog, over Gods relatie tot en plan voor
deze wereld. Het openbaart Gods trouwe
toewijding aan de schepping, inclusief
het dagelijks leven van mensen. De vol-
heid van het Koninkrijk is de grote, ultie-
me genade van God voor deze wereld.

1.1. De God van het Koninkrijk

21. Het thema van het Koninkrijk kan
worden gebruikt om veel verschillende
draden in het Oude Testament samen te
binden, die ook dienen als voorbereiding
op het evangelie. Hoewel het oudtesta-
mentische onderzoek geen duidelijke
consensus heeft bereikt, kunnen we toch
een aantal elementen van het algemene
beeld aanwijzen: (1) God als koning over
de hele schepping;10 (2) God als koning
over Israël (1S 8,7); (3) eschatologische
hoop op Gods heerschappij;11 (4) het con-
cept van een uitverkoren volk en van uit-
verkiezing (bijvoorbeeld Gn 12,3); (5) de
traditie van het Jubeljaar uit Leviticus 25,
waarbij verkocht land iedere vijftig jaar
wordt teruggegeven aan de oorspronkelij-
ke eigenaars; en (6) de traditie van de ere-
dienst in Israël, die getuigt van de erva-
ring van God in de eredienst van de
Tempel.12

22. Het Nieuwe Testament neemt het oud-
testamentische gedachtegoed over. Voor
Paulus is de God die Zich heeft geopen-
baard in Jezus Christus Dezelfde als de
ene God van het Israëlitische monotheïs-
me.13 God is een levende en ware God.14

Alle zogenaamde “goden” die door de
heidenen werden aanbeden waren “hele-
maal geen goden” (Gal 4,8). Afgoden
bestaan uiteindelijk niet (1Kor 10,20-21).
Satan is de macht die vijandig is aan
God.15 Satan en andere machten staan
machteloos voor God (Rom 8,38-39).
Voor Paulus is God de Schepper van de
kosmos.16 God ordent alle dingen in Zijn
Voorzienigheid.17 God is de rechtvaardige
Rechter.18

23. De synoptische evangeliën schetsen
de God en Vader van Jezus als medelij-
dend en barmhartig,19 liefhebbend,20 ver-
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gevingsgezind (Mt 6,12; Mc 11,25) en vol
zorg.21 God ziet in het verborgene (Mt 6,1-
6) en oordeelt (Mt 25,31-46). God is de
God van barmhartigheid en gerechtig-
heid. De oproep tot bekering in de predi-
king van Jezus is dringend: Gods onmid-
dellijke en soevereine aanwezigheid is
ophanden. De tijd van uitstellen en uit-
vluchten zoeken is voorbij en de vesti-
ging van de juiste verhoudingen staat
voor de deur. Op zo’n dag zijn woorden
alleen niet voldoende. “Niet iedereen die
‘Heer, Heer’ tegen Mij zegt, zal het
koninkrijk van de hemel binnengaan,
alleen wie handelt naar de wil van mijn
hemelse Vader” (Mt 7,21; Lc 6,46). Wij
worden opgeroepen even barmhartig te
zijn als God en juist als we op dat punt
falen, komen we in conflict met Gods wil
(Lc 6,36). 

24. Het evangelie van Johannes bena-
drukt dat God Geest is (Joh 4,24). Nie-
mand heeft God gezien (1,18), of Gods
stem gehoord, of Gods gestalte gezien
(5,37). De ene ware God (17,3) is nog
steeds aan het werk als Schepper van het
heelal (5,17), vervuld met liefde voor alle
mensen (3,16). Aan de familie ontleende
beeldspraak is belangrijk voor Johannes.
De Vader-Zoon relatie wordt gebruikt om
de nabijheid en de benaderbaarheid van
God te benadrukken. Johannes geeft een
nieuwe interpretatie aan het vaderschap
van God, door het te ontdoen van alle
patriarchale machtsconstructies. God
zendt Zijn Zoon uit zorg voor de lijdende
en behoeftige mensheid (1,14; 3,16). Deze
beeldspraak schetst een wederzijdse
dynamische beweging van geven en tot
zich trekken (12,32). God verzamelt de
gemeenschap van gelovigen (vgl. 17,6),
verlicht en onderwijst die door de heilige
Geest (14,26; 16,12-13), om die te heiligen,
toe te rusten en uit te zenden (20,21-22).

25. Johannes ziet verband tussen het Ko-
ninkrijk Gods en de kennis van God. In
Johannes 3,3-5 schrijft de evangelist dat
“opnieuw” (letterlijk: “van bovenaf”) ge-
boren worden gelijk staat met de kennis
van God; men ziet het Koninkrijk en gaat
er binnen. Voor Johannes is het Konink-
rijk een proces van het verwerven van
kennis, maar “van bovenaf” maakt duide-
lijk dat het Koninkrijk niet binnen de
menselijke mogelijkheden ligt; alleen God
kan het schenken. God schenkt deze ken-
nis, de goddelijke zelfopenbaring, “van
bovenaf”. Dit is de ervaring van eeuwig
leven (Joh 17,3), een groeiende kennis
van God door de kracht van deze zelfo-
penbaring. Dit wordt mogelijk gemaakt
door het feit dat de Logos vlees is gewor-
den (Joh 1,14).

1.2. Het Koninkrijk als toekomst en 
heden, als gave en opgave

26. In de strikt exegetische zin vinden we
het Koninkrijk Gods, als de goddelijke
wereldheerschappij die volgt op de vier
wereldse rijken (Babylon, Medië, Perzië,
Griekenland) en die zich van Israël-Judea
uitstrekt over de gehele wereld, pas hele-
maal aan het einde van het Oude Testa-
ment, in de apocalyptische visioenen van
David.22 Deze visioenen hebben Johannes
de Doper en Jezus rechtstreeks beïnvloed,
in het bijzonder de combinatie van het
Koninkrijk en de Mensenzoon (Mc 8,38-
9,1). Ook het visioen van een toekomstig
Messiaans koninkrijk in Proto-Jesaja
(11,1-10), dat zelf weer is geïnspireerd op
Amos (4,1-13; 5,18-24) en Micha (4,1-4),
heeft direct bijgedragen tot het beeld dat
Jezus schetst van een Koninkrijk van
gerechtigheid en vrede. Deutero-Jesaja
(61,1-2; 58,6-9) heeft ook een rol ge-
speeld (vgl. Lc 4,16-30, in het bijzonder
vv. 18-19). Jesaja’s visioen biedt hoop
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21. Mt 6,26.28.31;
Lc 12,24; Mt
18,10; 5,43-45. 

22. Da 2,1-49;
7,1-28, in het bij-
zonder vs. 13-14;
ieder hoofdstuk
van Daniël culmi-
neert in een ver-
wijzing naar het
Koninkrijk .



voor de mensheid en voor de gehele
schepping, hetgeen zelfs tot uitdrukking
wordt gebracht in de beelden van vrede
en het ontbreken van geweld tussen de
dieren.

27. De komst van het Koninkrijk wordt
aangekondigd in de eerste woorden van
Jezus’ openbaar optreden;23 het behoort
tot het hart van Zijn gebed (Mt 6,10
parallel met Lc 11,2) en vormt de horizon
van Zijn hoop (Mc 14,25). Dit visioen,
deze boodschap en deze belofte staan in
verband met de Mensenzoon en zo met de
christologie. Omdat de hoop dat het Ko-
ninkrijk Gods op aarde zal komen onder-
deel uitmaakt van een schema van opeen-
volgende tijdperken van de heilsgeschie-
denis,24 hebben we hier te maken met het
begin van een christelijke theologie van
de geschiedenis. De ethische kant van het
Koninkrijk Gods bestaat uit gerechtigheid
(Mt 6,33) en vrede en vreugde in de heili-
ge Geest (Rom 14,17). Historisch brengt
de bijbelse belofte van het toekomstige
Koninkrijk de gelovigen niet tot passivi-
teit en quiëtisme. Deze belofte relativeert
juist de huidige – vaak benauwende –
situatie, maakt duidelijk dat het kwaad
niet Gods wil is, en moedigt gelovigen
aan te proberen sociaal onrecht te corri-
geren.

28. Jezus sprak niet van het einde van de
“wereld”, maar van het einde van de
“tijd” (aion in het Grieks), de huidige
periode van de heilsgeschiedenis. In Jezus
heeft God iets nieuws gedaan. Het He-
breeuwse olam, het Griekse aion en het
Latijnse saeculum hebben alledrie zowel
temporele als ruimtelijke dimensies (tijd-
perk, periode, eon, maar ook wereld). In
het Nieuwe Testament is het taalgebruik
met betrekking tot het Koninkrijk Gods
op de eerste plaats temporeel, niet ruimte-

lijk. De vervulling van de belofte zal
plaats vinden in de geschiedenis, als
hoogtepunt daarvan, en niet, zoals in Pla-
tonische, antimateriële opvattingen, net
over de rand van de eeuwigheid heen. De
hoop op het Koninkrijk is voor deze
wereld, maar wel in een nieuwe tijd.25

29. Jezus spreekt over het Koninkrijk niet
alleen als iets van de nabije toekomst,
maar ook als iets dat al aanwezig is, ten
minste fragmentarisch, als teken, ver-
wachting, voorsmaak (Mt 12,28, parallel
met Lc 11,20). Het Koninkrijk Gods is al
aanwezig, op een onvolledige, niet-uit-
puttende wijze, in dit tijdperk, in deze
wereld en in de christelijke gemeen-
schap.26

30. Met kracht en genade doet God het
zaad groeien (de gelijkenissen van Mc 4).
Het Koninkrijk Gods is een gave. God
nodigt uit tot het eschatologisch feest-
maal (Mt 22,1-14). We kunnen ons voor-
bereiden op het Koninkrijk Gods (Mt
25,1-13), we kunnen het zoeken (Mt 6,33;
Lc 12,31), maar het is God die het schenkt
(Lc 12,32). God belooft het aan de armen
van geest en aan hen die worden ver-
volgd omwille van de gerechtigheid (Mt
5,3-10); in die zin beslist God aan wie het
wordt gegeven. Het Koninkrijk is ook een
opgave (Mt 25,31-46; 13,44-50). De op-
gave bestaat in het pogen te leven vol-
gens alle ethische instructies van het
Nieuwe Testament, van de Bergrede/Vlak-
terede (Mt 5-7; Lc 6) tot aan de aanspo-
ringen in de Brieven (bijv. Rom 12-15).
De voornaamste waarden van het Ko-
ninkrijk zijn geloof, hoop, liefde, gerech-
tigheid, kennis en wijsheid. De bijbel
spreekt er nooit over dat wij het Konink-
rijk bouwen. Christenen zijn eerder geroe-
pen tot nederiger taken: (1) het verwijde-
ren van obstakels die de komst van het

23. Mc 1,15; Mt
4,17; vgl. Lc 4,16-
30, in het bijzon-
der vv. 18-19 = Js
61,1-2; 58,6. 

24. Vgl. Apk
20,1-10; 2Pe 3,8.
Het meest volledi-
ge van dergelijke
schema’s vinden
we in de niet-
canonieke Brief
van Barnabas
(15,4-5) waar
zeven tijdperken
worden genoemd,
van Adam tot
Noach; van Noach
tot Abraham; van
Abraham tot
David; van David
tot de balling-
schap; van de bal-
lingschap tot
Jezus en de tijd
van de Kerk; van
Jezus en de tijd
van de Kerk tot
aan Zijn weder-
komst in heerlijk-
heid, gevolgd
door het Konink-
rijk in al zijn vol-
heid. 

25. Daarom is Mt
28,20 in een aan-
tal bijbelvertalin-
gen veranderd. “Ik
ben met u alle
dagen tot aan de
voleinding der
wereld” wordt dan
“tot aan de vol-
einding der tij-
den”.

26. Mc 12,34; Mt
25,31-46; maar
vgl. Mt 12,30; Lc
11,23. 
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Koninkrijk Gods belemmeren, bijvoor-
beeld situaties van ongerechtigheid; (2)
mensen erop voorbereiden de gave van
het Koninkrijk te ontvangen, als het God
behaagt het te schenken, door godsdien-
stig en moreel onderricht en door gebed.
Op deze wijze verhaasten we de komst
(2Pe 3,12). Het Koninkrijk is al aanwezig
door: (1) de gave van de heilige Geest; (2)
het Doopsel in de verrezen Christus; (3) de
Schriften; (4) de verkondiging van het
Woord; (5) de eucharistische samenkomst;
(6) gebed; (7) de liefde die ervaren wordt
in de gemeenschap; (8) de viering van de
bevrijding van de armen; (9) de genezing
van de zieken en de uitdrijving van het
kwaad; en (10) de ervaring van vergeving
en verzoening. Dit alles getuigt ervan dat
het Koninkrijk Gods in al zijn volheid zal
komen.

1.3 Het Koninkrijk Gods en zijn kosmi-
sche en eschatologische dimensies

31. Gods uitnodiging tot het Koninkrijk
heeft een universeel bereik (Mt 8,11; Mt
28,18-20). Het Koninkrijk zal worden
ontnomen aan de ongehoorzamen en
gegeven worden aan een volk dat er de
vruchten van opbrengt (Mt 21,43). Het
Koninkrijk wordt ten volle verwezenlijkt
als alles aan God wordt onderworpen.
Dan zal God alles in allen zijn (1Kor
15,24-28). De Kerk als volk van God moet
het plan zichtbaar maken van God, die de
kosmos naar zijn uiteindelijke doel leidt,
zodat de gehele schepping zal kunnen
delen in de ondoorgrondelijke rijkdom-
men van God (Ef 1,9-10; Kol 1,20).

32. We zien een voorafschaduwing van de
kosmische dimensie van het Koninkrijk
Gods in Jesaja 65,17: “Zie, ik schep een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde.” De
apocalyptische taal van het boek Openba-

ring, dikwijls beïnvloed door de profeten
van het Oude Testament, beschrijft de
voltooiing van het Koninkrijk Gods als
volgt: “Gods woonplaats is onder de
mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen
zijn volken zijn en God zelf zal als hun
God bij hen zijn” (Apk 21,3). De mensen
van deze vernieuwde schepping nemen
deel aan de altijddurende aanbidding van
God (Apk 4). De verschillende culturen
zullen hun glorie en hun eer aandragen
en offeren (Apk 21,26; vgl. Mt 2,11). Het
Koninkrijk Gods blijft, zelfs in de uitein-
delijke openbaring ervan, alle mensen
volheid en genezing brengen (Apk
22,1.2).

33. Jezus spreekt er ook over dat Satan
een koninkrijk heeft (Mc 3,23-27; Mt
12,24-29). De machten van het kwaad, de
vertegenwoordigers van hen die een
gevestigd belang hebben bij zaken als
onrecht en oorlog, werken het plan van
God tegen. In dezelfde betekenis spreekt
Johannes een paar maal over de Anti-
christ (1Joh 2,18-22; 4,3; 2Joh 7). Mc
13,22 refereert aan de messiaanse preten-
denten die zich vóór en na Jezus hebben
aangediend. Erkenning van de aanwezig-
heid van het kwaad in de wereld maakt
deel uit van het sobere realisme van de
bijbel, maar de machten van het kwaad
zijn, weliswaar niet zonder strijd, door
Christus onderworpen aan God.27 Daarom
zijn de figuur van de Antichrist en de
andere kwade machten een ondergeschikt
element in het grotere verhaal van Gods
soeverein en reddend handelen in het
universum en in de menselijke geschiede-
nis. De hoop op de komst van Gods Ko-
ninkrijk vertegenwoordigt één aspect van
het geloof dat uiteindelijk Gods macht zal
zegevieren en dat Zijn gerechtigheid het
kwaad zal overwinnen.

27. 1Kor 15,27-
28. 
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34. De Schrift noemt het kwaad een mys-
terie (2Tes 2,7; Apk 17,5.7). De zonde treft
ons als individuen, als samenlevingen, als
kosmos. Een van de manifestaties van het
kwaad is geweld. In de bijbel voert God
de mensen geleidelijk weg van het ge-
weld: van de tomeloze wraak van Gn
4,15.24, via de beperkte wraak van Ex
21,22-25; Lv 24,20; Dt 19,21 (talion), naar
de gouden regel van Mt 7,12 en Lc 6,31,
en ten slotte naar het hoogste en meest
volmaakte niveau, het afzweren van
wraak en de liefde tot vijanden.28

35. Soms, zoals bijvoorbeeld in Mc 9,43-
48, spreekt Jezus over leven op een wijze
die vergelijkbaar is met Zijn taalgebruik
over het Koninkrijk Gods. Leven betekent
dan duidelijk de volheid van eschatolo-
gisch leven zoals door God bedoeld voor
Zijn volk in deze tijd en in de toekomst.
Het evangelie van Johannes pakt deze
parallellie op en ontwikkelt die op eigen
wijze. Bij Johannes worden leven en eeu-
wig leven de gebruikelijke manier om de
toestand van eschatologische zaligheid
uit te drukken. Hoewel het Koninkrijk in
dit evangelie wel aanwezig is (3,3.5;
18,36), wijkt het, in tegenstelling tot de
volheid van leven, toch een beetje terug
naar de achtergrond. 

36. Eeuwig leven is eschatologische zalig-
heid en deelname aan Gods eigen leven
door de gave van de heilige Geest. De ter-
minologie van Johannes over wederzijdse
inwoning en verblijf vormen de uitdruk-
king van de wijze waarop de gelovige het
leven in zijn volheid ervaart. Johannes
legt de nadruk op vervulde eschatologie,
maar zijn christologie kijkt vooruit naar
de vervulling van het eeuwig leven bij de
komst van de Mensenzoon. In Johannes
(10,10), zegt Jezus als de Goede Herder
die Zijn kudde beschermt tegen dieven en

moordenaars: “Ik ben gekomen om hun
het leven te geven in al zijn volheid.”
Deze uitspraak geeft uiting aan Jezus’ wil
om, door Zijn leven te geven uit liefde
voor ons, de menselijke waardigheid te
herstellen, te behouden en te vermeerde-
ren, dat wil zeggen, het goddelijk beeld in
ons.

37. Christenen beamen de hoop op de
verrijzenis en de vreugde van de eeuwige
gemeenschap met God in de hemel. De
bijbelse openbaring bevestigt twee aan
elkaar gerelateerde aspecten van de hoop:
(1) de komst naar de aarde van het Ko-
ninkrijk als doel en voltooiing van de
geschiedenis; en (2) verrijzenis en eeuwig
leven met God in de hemel. Tussen deze
twee aspecten van de hoop moet een cre-
atieve spanning bestaan.

1.4. Het Koninkrijk Gods en de armen 
en gemarginaliseerden

38. Dat er een relatie bestaat tussen het
Koninkrijk Gods en de armen van deze
wereld blijkt duidelijk uit de eerste zalig-
spreking (Mt 5,3; Lc 6,20). Uit deze zalig-
spreking zou men zelfs de indruk kunnen
krijgen dat het Koninkrijk op de eerste
plaats aan hen toekomt, of in ieder geval
op een bijzondere manier. De gehele bij-
bel door overtreft God, die de Hebreeën
uit de slavernij van Egypte heeft geleid,
de edelste aardse koning waar het betreft
het handhaven van gerechtigheid door
het beschermen van de zwakke, meest
weerloze leden van de samenleving:
weduwen, wezen, de armen. De zaligspre-
kingen zeggen niet dat de armen moreel
hoger staan dan de rijken. De bijbel is niet
sentimenteel over de armen, maar neemt
hun situatie wel serieus. Op basis van Mt
25,40;45 wordt de christen geleerd Chris-
tus te zien in de behoeftige zuster of

28. Mt 5,38-48;
Lc 6,27-30; vgl.
Rom 12,19-21;
Spr 25,21-22. 
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broeder, en die omwille van Hem te hel-
pen.

39. In het Oude Testament worden rijkdom
en bezittingen over het algemeen positief
gewaardeerd, zelfs als teken van goddelij-
ke zegen. Tegelijkertijd stellen de profeten,
als ze Gods soevereiniteit over alle leven
bevestigen, herhaaldelijk dat de wijze
waarop Israël de armen en kwetsbaren
behandelt een toets van de trouw aan het
Verbond is. Ze hekelen onverschilligheid
jegens en misbruik van de armen en
kwetsbaren als ongehoorzaamheid aan
Gods wil. In het Nieuwe Testament vinden
we dit thema terug, in het bijzonder in de
Brief van Jakobus (2,1-7) en in de synopti-
sche evangeliën. Jezus roept uit tegen Zijn
leerlingen: “Wat is het moeilijk voor rijken
om het koninkrijk van God binnen te
gaan” (Mc 10,23). Ook zegt Hij: “Verzamel
voor jezelf geen schatten op aarde…” (Mt
6,19) en “Jullie kunnen niet God dienen én
de mammon” (Mt 6,24; Lc 16,13). Op zich
is rijkdom geen kwaad (vgl. 1Tim 6,17-19),
maar het vormt wel een heftige geestelijke
uitdaging: rijkdom bezitten zonder erdoor
bezeten te worden. Zij die veel hebben,
kunnen afgeleid raken van de prioriteiten
van het Koninkrijk Gods. Het trouwe rent-
meesterschap van rijkdom, waaronder de
billijke verdeling ervan, blijft vandaag de
dag een uitdaging, nu een paar landen veel
hebben en veel landen weinig.

40. Jezus’ uitspraak “de armen zijn altijd
bij jullie” is niet bedoeld om onverschil-
ligheid jegens de armen aan te moedigen,
gezien het feit dat de versie van Marcus
(14,7) een duidelijke toespeling is op Dt
15,11, waar armoede wordt beschouwd
als een kwaad dat bestreden moet wor-
den. De aangepaste vorm van de eerste
zaligspreking in Matteüs, de “armen van
geest”, blijft een moeilijke uitdrukking

om geheel precies te interpreteren, on-
danks de Qumran parallellen. Waar-
schijnlijk moet de uitdrukking begrepen
worden tegen de achtergrond van het
veelvuldige gebed van de armen en de
bedroefden in de psalmen. De armen van
geest zijn zij die hun behoefte aan God en
hun afhankelijkheid van God erkennen,
die ernaar streven volgens de goddelijke
geboden en waarden te leven, nederig
met God verkeren en proberen een een-
voudig leven te leiden om dichter bij God
te zijn. Met andere woorden, het bijbelse
concept van armoede, dat begint met een
economische situatie die als kwaad wordt
beschouwd, kan ook leiden tot een diep-
gaande geestelijke oriëntatie op een leven
onder Gods voorzienigheid.

1.5. Het Koninkrijk Gods, de heilige 
Geest en de kerk

41. We hebben al verschillende malen
gerefereerd aan Romeinen 14,17: “Het
koninkrijk van God … is gerechtigheid,
vrede en vreugde door de heilige Geest.”
Hier verbindt Paulus het Koninkrijk van
God met het werk van de heilige Geest.
Ten eerste is, wat gerechtigheid in de
Geest betreft, Mt 19,28, parallel met Lc
22,29-30, nog een relevante tekst naast
Mt 6,33. Hier krijgen de Twaalf de
opdracht te oordelen, dat wil zeggen te
regeren, Gods eschatologische gerechtig-
heid van de eindtijd te vestigen. Ten
tweede, wat de vrede door de Geest
betreft, in de bijbel betekent vrede alge-
heel welbevinden, heelheid, verzoening,
authentieke harmonie (vgl. Lc 15,7). Vol-
gens Johannes is het Jezus’ missie om
vrede te brengen. De boodschap van de
verrezen Christus is vrede.29 Ten derde,
aangaande de vreugde door de Geest,
vreugde is de uiting van de volheid van
leven en liefde (Lc 15,32; Mt 13,44-45).

29. Joh 14,27;
16,33;
20,19.21.26. 
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42. De synoptische evangeliën maken
kenbaar dat Gods eschatologische heer-
schappij zich al in het heden heeft ge-
toond, in het bijzonder door de Geest,30

Wiens machtige werkzaamheid wordt be-
schouwd als de openbaring van het Ko-
ninkrijk Gods. Voor Johannes is de heilige
Geest de Pleitbezorger (Joh 15,26), Die de
gemeenschap tot de volle waarheid zal
brengen (16,13). Paulus ziet de heilige
Geest als de eerste aanbetaling van het
Koninkrijk Gods.31 Dus voor Jezus, Paulus
en Johannes is de Geest reeds de aanwe-
zigheid, als teken, als instrument en als
voorsmaak, van het Koninkrijk Gods dat
in zijn volheid nog moet komen. De
schepping is onderworpen aan een zin-
loos bestaan, maar de voltooiing van het
Koninkrijk Gods zal de schepping verlos-
sen uit de slavernij der vergankelijkheid
(Rom 8,20-21). 

43. De hoop op het Koninkrijk vormt een
spiritualiteit die is vleesgeworden in
christelijke gemeenschappen en in het
persoonlijk leven van mensen. Het zijn de
Kerk en de Geest die uitroepen: “Kom,
Heer Jezus!” (Apk 22,20). Deze spirituali-
teit omvat sacrament (Mc 14,25), gebed
(Mt 6,9-13) en andere elementen. De
vroege christenen baden: Marana tha,
Onze Heer, kom! (1Kor 16,22), met de
implicatie “met Uw Koninkrijk in zijn
volheid, in Uw macht en glorie, in ons
hart, in ons leven, in onze kerk en in onze
wereld”. 

44. Het gebed bij uitstek voor het Konink-
rijk is het Onze Vader, dat een verlangen
uitdrukt naar de voltooiing van de red-
ding en de verlossing. Het kan dienen als
model voor ieder christelijk gebed, en
wordt verder gekenmerkt door vier eigen-
schappen: medelijden, hartstocht, verant-
woordelijkheid en dankbaarheid. Gebed

voor het Koninkrijk geeft uiting aan me-
delijden met de mensen in deze wereld
die lijden, aan hartstocht dat Gods wil
aangaande gerechtigheid en vrede mag
geschieden, en aan bereidheid onze be-
scheiden maar waarachtige verantwoor-
delijkheid op ons te nemen in het bijdra-
gen aan de voorbereiding voor Gods gave
van het Koninkrijk. Dankbaarheid wordt
tot uitdrukking gebracht in de erkenning
dat het Koninkrijk niet op de eerste plaats
van ons is, maar zijn oorsprong vindt in
Gods initiatief. Zo wordt de hoop op het
Koninkrijk het belangrijkste doel van het
gebed. 

45. De bijbel legt ook verband tussen de
kerk en het Koninkrijk. Deze relatie blijft
een moeilijk terrein, waar theologen wor-
stelen om enige helderheid en enig even-
wicht te bereiken, in het licht van Schrift,
Traditie en ervaring. Mt 16,17-19 stelt
expliciet dat er een relatie is tussen Ko-
ninkrijk en kerk, dat Petrus de sleutels
van het Koninkrijk zal bezitten. Sommige
exegeten denken dat Mt 16, 17-19 slaat
op doorlopend leiderschap in de kerk;
voor anderen slaan deze verzen op een
belofte aan de historische Petrus en aan
hem alleen. 

46. De geheimen van het Koninkrijk wor-
den aan Jezus’ leerlingen geopenbaard
(Mt 13,10-12). De kerk is de nieuwe ge-
meenschap, geënt op Gods verbondsrela-
tie met Israël (Rom 11,17-24). In beide
Testamenten luidt de verbondsformule:
“Ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk”,
of “Ik zal met u zijn, en gij zult bij Mij
zijn”.32 Deze formule vindt zijn eschatolo-
gische vervulling in het Nieuwe Verbond
in Christus, het volk Gods, de kerk. De
kerk is het volk Gods, geroepen conse-
quent te leven volgens de waarden van
het Koninkrijk, hetgeen hen dikwijls in

30. Mt 12,27,
parallel: Lc 11,20;
vgl. Hnd 1,6-8. 

31. 2Kor 1,22;
5,5; Ef 1,13-14. 

32. Bijvoorbeeld
Lv 26,11-12; Ez
37,27; 2Kor 6,16;
Mt 1,23; 18,20;
28,20; Lc 1,28. 
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conflict met de wereld kan brengen. Pau-
lus geeft, in de context van een uitleg van
het Doopsel, uiting aan dit stoutmoedige
inzicht: “Er zijn geen Joden of Grieken
meer, slaven of vrijen, mannen of vrou-
wen – u bent allen één in Christus Jezus”
(Gal 3,28). De kerk, als vertegenwoordiger
van de verzoening, is het teken van Gods
nieuwe schepping (2Kor 5,16-20). Als
verzoening wordt gezien vanuit het per-
spectief van de door Paulus gestichte
gemeenschappen, dan vormt rechtvaar-
digheid op het terrein van etniciteit, eco-
nomie en de man-vrouw verhouding een
belangrijk deel van de ervaring van ver-
lossing. Het breken van de ketenen van
het onrecht, het bevorderen van verzoe-
ning en vergevende liefde zijn tekenen
van de aanwezigheid van het Koninkrijk
Gods. De kerk als volk van God openbaart
het verborgen reddingsplan van God (Ef
3,3-10); 1Kor 2,6-10). De kerk moet wor-
den gezien in het perspectief van Gods
plan tot redding, dat zich in principe uits-
trekt tot alle mensen en tot de schepping
als geheel (Rom 8,22-23; 1Tim 2,3-4).

47. Het vieren van het Koninkrijk Gods
gebeurt op de allereerste plaats in de ere-
dienst en de sacramenten. In het breken
van het brood (1Kor 11,23-26); Mc 14,12-
26) en in het Doopsel (Rom 6,1-11; Mt 28,
18-20) wordt de hoop van de gemeen-
schap op het Koninkrijk ervaren als een
tastbare realiteit. In de eredienst en de
sacramenten viert en ervaart de gemeen-
schap dat het Koninkrijk doorbreekt in
het leven van de gemeenschap, waardoor
deze wordt gemachtigd en toegerust voor
de missie het Koninkrijk te dienen. 

2. Geschiedenis en Traditie

48. Niet alleen biedt het Nieuwe Testa-
ment alle betekenissen met betrekking tot

het Koninkrijk Gods, die in de vooraf-
gaande alinea’s zijn geschetst, maar de
verdere geschiedenis van de kerk toont
ook een panorama van visies aangaande
Gods heerschappij. Deze weerspiegelen de
context waarin christenen zich op ver-
schillende tijden en plaatsen hebben be-
vonden. Zij die bijvoorbeeld leefden in
een tijd waarin ze omwille van hun ge-
loof werden vervolgd, hadden de neiging
te benadrukken dat het Koninkrijk tot het
hiernamaals behoort, terwijl zij die leef-
den in een situatie waar het lidmaatschap
van de kerk werd bevorderd als element
van burgerlijke identiteit, de dienst van
het Koninkrijk konden zien als het vesti-
gen van een christelijke maatschappij hier
op aarde. Onze discussies over deze ge-
schiedenis hebben zich vooral toegespitst
op de tijd van de kerkvaders en de eeu-
wen na de protestantse Reformatie. 

2.1. De tijd van de kerkvaders en daarna

49. In de tijd van de kerkvaders is het niet
altijd mogelijk materiaal te vinden dat
rechtstreeks correspondeert met vragen
die wij vandaag de dag hebben met be-
trekking tot het Koninkrijk en de verhou-
ding daarvan tot kerk en samenleving.
Teksten die rechtstreeks zijn gewijd aan
het Koninkrijk beperken zich voorname-
lijk tot de verschillende commentaren op
de relevante passages uit de Schrift, zoals
Mc 14,25: “Ik verzeker jullie: ik zal niet
meer van de vrucht van de wijnstok drin-
ken tot de dag komt dat ik er opnieuw
van zal drinken in het koninkrijk van
God”, of 1Kor 15,20-28 (v. 24: “En dan
komt het einde en draagt Hij het koning-
schap over aan God, de Vader, na hij alle
heerschappij en elke macht en kracht ver-
nietigd heeft”). Patristische visies op de
christelijke hoop kunnen ook worden
onderzocht in de hoeveelheid literatuur
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die is voortgekomen uit de patristische
gewoonte commentaren te schrijven op
het Onze Vader (“Uw Rijk kome”) en de
Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantino-
pel (“aan Zijn Rijk komt geen einde”).
Ofschoon de kerkvaders zelden het on-
derwerp van de kerk rechtstreeks aan de
orde stellen, kunnen we een verbazing-
wekkende hoeveelheid ecclesiologische
inzichten uit hun geschriften halen. Die
betreffen het wezen, de missie en de
structuur van de kerk, en zouden kunnen
worden ingedeeld onder de vier kenmer-
ken die in het Credo worden genoemd:
één, heilig, katholiek en apostolisch. Hoe-
wel systematische verhandelingen zeld-
zaam zijn, biedt de patristische literatuur
een schat aan beelden die inzicht geven
in het mysterievolle wezen van de kerk,
zoals het schip waarvan de mast het kruis
is, de kapitein Christus en de voortdrij-
vende wind de heilige Geest, op de reis
naar het Koninkrijk.

50. We kunnen in de patristische litera-
tuur verschillende kenmerkende visies
onderscheiden wat betreft het Koninkrijk
Gods en de relatie tot de kerk. Er is een
sociale visie die de komst van het Ko-
ninkrijk verwacht aan het einde der tij-
den, als – zoals verwoord in de theologie
van Paulus – het heelal in Christus onder
één hoofd zal worden gebracht, een
standpunt dat door de heilige Irenaeus
van Lyon aan het einde van de tweede
eeuw werd verdedigd. Volgens deze visie
ziet de kerk uit naar de volheid van het
Koninkrijk in het historische proces aan
het einde van de geschiedenis. Er is ook
een visie die de nadruk legt op het streven
naar persoonlijke volmaaktheid, ontwik-
keld door de kerkvaders Clemens en Ori-
gines, uit Alexandrië, in het eerste deel
van de derde eeuw. Toen er verdraag-
zaamheid kwam en het christendom ten

slotte in de vierde eeuw staatsgodsdienst
werd, ontwikkelde Eusebius van Caesarea
een theologie van de geschiedenis die het
Koninkrijk althans ten dele gerealiseerd
zag in het harmonieuze samengaan van
kerk en staat, dat opkwam onder Con-
stantijn en dat, in verschillende vormen,
vele eeuwen lang zou blijven bestaan. De
heilige Augustinus daarentegen vond het
noodzakelijk degenen die het christen-
dom de schuld gaven van de plundering
van Rome door de barbaren in het eerste
deel van de vijfde eeuw, van repliek te
dienen met het schrijven van zijn langste
boek, De Stad Gods, dat een interpretatie
van het Koninkrijk biedt die we ecclesio-
logisch zouden kunnen noemen. Het Ko-
ninkrijk is nu aanwezig in deze wereld in
de kerk, de hemelse stad, die in een voort-
durende strijd verwikkeld is met de zon-
dige aardse stad. De kloosterbeweging,
zoals weergegeven in de laatste woorden
van de ‘Proloog’ van De Regel van St.
Benedictus, had tot doel christenen te hel-
pen geduldig te delen in het lijden van
Christus, door de trouwe inachtneming
van een speciale leefwijze, opdat zij ook
zouden “delen in Zijn Koninkrijk”. 

51. In een latere periode werd het afleg-
gen van de kloostergeloften van armoede,
kuisheid en gehoorzaamheid beschouwd
in relatie met het Koninkrijk, als getuige-
nis van het feit dat Christus’ heerschappij
niet beperkt is tot deze wereld maar een
vervulling belooft die het genot van de
goederen van het aardse leven overtreft.
Deze verschillende manieren om zich een
voorstelling te maken van het Koninkrijk
en zijn verhouding tot Kerk en samenle-
ving hielden stand gedurende de Middel-
eeuwen en zelfs daarna nog, waarbij wel-
licht de tendens het Koninkrijk te iden-
tificeren met de kerk het vaakst de kop
weer op stak. Maar er waren ook minder-
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heidsstandpunten, die een andere kijk op
de geschiedenis en op de relatie tussen
Koninkrijk en kerk bevorderden, verte-
genwoordigd door figuren zoals Joachim
van Fiore en de spirituele franciscanen in
de dertiende en veertiende eeuw, of de
anabaptisten van de radicale hervorming
in de zestiende eeuw. De anabaptisten
meenden dat het evangelie een radicale
scheiding van de obstakels van ‘de we-
reld’ vereiste, en ook van een Kerk die in
hun ogen corrupt was geworden door
zich te compromitteren met de wereldse
samenleving. Hun beweging werd daar-
om als subversief beschouwd en dikwijls
door zowel katholieke als gereformeerde
autoriteiten met geweld onderdrukt. 

2.2 Protestantse Reformatie en 
katholieke Reformatie

52. Het scherpe bewustzijn van en het
herhaalde onderricht over Gods soeve-
reiniteit van Calvijn heeft vorm gegeven
aan de wijze waarop de gereformeerde
kerken het Koninkrijk verstaan. De hele
schepping staat onder het gezag en de
voorzienigheid van God, ook de heel
gewone activiteiten van het alledaagse
leven; geestelijke en godsdienstige toe-
wijding is niet beperkt tot een afzonder-
lijk en afgescheiden gebied, terwijl het
zichtbare en sociale leven tot een ander
terrein behoort. Gelovigen beleven hun
roeping als christen niet alleen in de kerk
maar ook in de seculiere sferen van het
politieke en economische leven. Ethische
vorming in overeenstemming met de
waarden die Christus in de Schriften heeft
verkondigd, zouden de leden van de kerk
ertoe moeten brengen te handelen op een
wijze die leidt tot een samenleving, geor-
dend langs de lijnen van Gods plan en
doel met de schepping. De sociale orde
moet worden omgevormd door het evan-

gelie. Bij deze taak moet de kerk een
essentiële rol spelen, maar die rol wordt
nederig en realistisch vervuld, in een
poging gehoorzaam te zijn aan de soeve-
reiniteit van God. Deze fundamentele
overtuigingen hebben de gedachte en de
praktijk van de verschillende gemeen-
schappen van de gereformeerde traditie
in de erna volgende eeuwen gevormd. Ze
komen bijvoorbeeld tot uitdrukking in het
protest van de ‘monarchomachen’ tegen
het opkomende koninklijke absolutisme
in de zestiende eeuw in Frankrijk en in
het beroep van de Schotse ‘Covenanters’
op de ‘Kroonrechten van de Verlosser’ in
de zeventiende eeuw. In het Engelse en
Noord-Amerikaanse puritanisme van de-
zelfde periode overheerste het beeld van
een ‘goddelijke gemenebest’, samen met
het idee dat iedere individuele ziel een
slagveld is tussen God en de duivel en dat
iedere uitverkorene moet groeien in hei-
ligheid volgens de stadia van een ordo
salutis. In ieder persoonlijk christelijk
leven zijn dan stadia te onderscheiden,
zoals de daadwerkelijke roeping, recht-
vaardiging, aanneming, heiliging, red-
dend geloof, bekering, goede werken, vol-
harding van de heiligen, verzekering van
genade en verlossing. Deze puriteinse erfe-
nis van de oude kerk inspireerde weer het
methodisme en andere heiligingsbewegin-
gen. Het motief van het Koninkrijk ver-
scheen later elders, zoals in de evangeli-
sche reveils, die ontstonden in de achttien-
de eeuw, daarna in de volgende generaties
in de voornamelijk Noord-Amerikaanse
Social Gospel Beweging. Hier mogen ook
genoemd worden negentiende-eeuwse
hymnen zoals ‘Thy Kingdom! On bended
Knee the Passing Ages Pray’ (‘Uw Rijk
kome! Zo bidden geknield de voorbijgaan-
de eeuwen’) en de hernieuwde belangstel-
ling voor eschatologie, gewekt door het
negentiende-eeuwse millenarisme. 
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53. De katholieke verkondiging van en
reflectie over het Koninkrijk Gods heeft
sinds de zestiende eeuw een aantal ver-
schillende vormen aangenomen. Middels
de Catechismus van het Concilie van
Trente, een bron voor fundamentele
christelijke vorming die tot ver in de
twintigste eeuw is gebruikt, werden de
katholieke gelovigen ingeleid in de ver-
schillende dimensies van het Koninkrijk
die we vinden in de Schriften, het Credo
en het Onzevader. Zo werd het Koninkrijk
gezien als komende aan het einde der tij-
den, maar ook als op de een of andere
manier reeds aanwezig in de kerk en in de
harten en zielen van individuele gelovi-
gen. Katholieke theologen van de acht-
tiende en de negentiende eeuw onder-
zochten de ethische of morele benadering
voor het begrijpen van het Koninkrijk,
waarbij ze de kerk zagen als een instantie
die de bekering en de groei in deugd
bevordert en zo helpt de omvorming van
de wereld tot het Koninkrijk Gods voor te
bereiden. De sociale leer van paus Pius XI
tussen de beide wereldoorlogen van de
twintigste eeuw was voornamelijk geba-
seerd op de overtuiging dat duurzame
vrede en sociaal welzijn alleen zouden
kunnen worden bereikt door het aanvaar-
den van de heerschappij van de Vrede-
vorst. Om dit te bevorderen, stelde Pius
XI het feest van Christus Koning in, een
liturgische ontwikkeling met brede oecu-
menische weerklank.

54. Het verhaal van de manier waarop
christenen het Koninkrijk Gods verstaan
en dat aan de kerk relateren, kwam op
een kritisch keerpunt met het exegetische
werk van Johannes Weiss en Albert 
Schweitzer, aan het begin van de twintig-
ste eeuw. Hun redenering dat Jezus een
Koninkrijk heeft verkondigd dat eigenlijk
nog moet komen, opende de weg voor

een herwaardering van standpunten die
het Koninkrijk al te zeer hadden geïdenti-
ficeerd met de kerk of het grotendeels
hadden geassocieerd met de morele vol-
maaktheid van gelovigen en de omvor-
ming van de samenleving. Sindsdien
wordt bij de wijze waarop het Koninkrijk
in verband wordt gebracht met de kerk, of
met de ethische omvorming van indivi-
duen en van de samenleving, meer reke-
ning gehouden met het feit dat het
Koninkrijk Gods het werk van God is,
waarin kerkelijke en morele medewerking
in een meer bescheiden licht moet worden
gezien. 

2.3 De twintigste eeuw

55. Voor katholieken werd een belangrijke
stap met betrekking tot de aandacht voor
het Koninkrijk gezet met het Tweede Vati-
caans Concilie, waarbij een aantal van de
belangrijkste inzichten van bijbelweten-
schap en theologie uit de 20

ste
eeuw in het

kerkbeeld werden geïntegreerd. Het Con-
cilie presenteert de oorsprong en de mis-
sie van de Kerk in termen van het Ko-
ninkrijk (vgl. Lumen gentium, 5). De
Pastorale Constitutie over de Kerk in de
wereld van deze tijd plaatst het christelijk
handelen om de menselijke samenleving
te verbeteren nadrukkelijk in de context
van het Koninkrijk: “Al moet de aardse
vooruitgang dus zorgvuldig worden on-
derscheiden van de groei van het rijk van
Christus, toch is hij in het rijk van God
ten zeerste betrokken, in zoverre hij kan
bijdragen tot een betere ordening van de
mensengemeenschap” (Gaudium et spes,
39). Het bepleiten van sociale verbetering
mag het transcendente doel van de chris-
telijke gemeenschap niet verduisteren:
“De eigen zending die Christus aan de
Kerk heeft toevertrouwd, is niet van poli-
tieke, economische of sociale aard: want
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het doel dat Hij haar heeft gesteld, is
godsdienstig van aard. Maar toch vloeien
juist uit deze godsdienstige zending een
opdracht, licht en krachten voort die bij
de inrichting en versteviging van de
maatschappij volgens de goddelijke wet
goede diensten kunnen bewijzen” (Gaudi-
um et spes, 42). Het Koninkrijk wordt
zelfs gepresenteerd als het uiteindelijke
principe dat de missie van de Kerk in en
voor de wereld regelt: “Terwijl de Kerk de
wereld helpt en van die wereld veel ont-
vangt, streeft zij naar dit ene, namelijk
dat het rijk van God moge komen en het
heil van de gehele mensheid werkelijk-
heid mag worden” (Gaudium et spes, 45).

56. De nieuwe context die is geschapen
door het Tweede Vaticaans Concilie en
door de oecumenische beweging heeft
bijgedragen tot het ontstaan van een ken-
merkende benadering van theologie be-
drijven, die zeer veel aandacht besteedt
aan het Koninkrijk. Het Koninkrijk Gods
kreeg de rol van hermeneutische sleutel
in de bevrijdingstheologie, die ontstond
in de jaren ‘70 van de vorige eeuw in ont-
wikkelingslanden, in het bijzonder in La-
tijns-Amerika. De bijna wanhopige eco-
nomische, sociale en politieke situatie
van de meeste mensen in deze landen
leidde tot een andere lezing van de
belangrijkste thema’s van de bijbel, zoals
de Exodus, de oproep van de profeten tot
gerechtigheid en het thema van het Ko-
ninkrijk in het Nieuwe Testament. Deze
grote aandachtspunten van de bijbel kre-
gen een nieuwe betekenis in een context
die leek op degene waarin ze oorspronke-
lijk waren opgeschreven: troosteloze ar-
moede, onderdrukking, afhankelijkheid
en grote onrechtvaardigheid. Onderdrukte
mensen kregen het gevoel dat het Woord
van God rechtstreeks tot hen gesproken
werd, dat het op hun situatie sloeg en hun

nieuwe hoop en moed gaf om hun situatie
onder ogen te zien en er iets aan te doen.
Het Koninkrijk Gods werd ervaren niet als
een abstract idee of een symbool, maar op
de eerste plaats als een uitgangspunt voor
actie, die opriep tot verandering en tot
betrokkenheid van allen die de kracht
ervan in hun leven wilden toelaten. “Het
koninkrijk van God bestaat niet uit woor-
den, maar uit kracht” (1Kor 4,20). De ker-
kelijke basisgemeenschappen, die een
belangrijke bron vormden van waaruit de
bevrijdingstheologie zich ontwikkelde,
zijn gebedsgemeenschappen. Door het
Woord van God samen te vieren en er in
gebed over na te denken komen zij tot de
ervaring dat het Koninkrijk onder hen
aanwezig is en tot het begrip dat Jezus’
boodschap van het Koninkrijk actieve
betrokkenheid vraagt in de strijd voor
gerechtigheid en vrijheid voor medemen-
sen. De Bisschoppensynode van 1971
noemde actie ten behoeve van gerechtig-
heid en deelname aan de omvorming van
de wereld een “constitutieve dimensie van
de verkondiging van het evangelie”  (Jus-
tice in the World, 6). 

57. Bevrijdingstheologie vond ook weer-
klank onder de gereformeerde kerken in
Latijns-Amerika en elders. Een vooraan-
staand (doch ook controversieel) voor-
beeld is de zogenaamde Cuban Confession
van 1977, die klassieke thema’s van de
christelijke theologie combineerde met
impulsen afgeleid van een kritische,
Marxistische analyse van de samenle-
ving. Op een breder front is een van de
meest levendige stromingen in de gere-
formeerde theologie over de gehele we-
reld gedurende de laatste 50 jaar ook
gedreven door besef van de politieke
dimensie van de christelijke verkondiging
wat betreft sociale en economische on-
rechtvaardigheid, rassendiscriminatie,

107 • 2008 19



bedreigingen van de vrede en ecologische
vernietiging. Achteraf gezien is de Theo-
logische Verklaring van Barmen in 1934
een belangrijke mijlpaal op de weg van
deze nieuwe bewustwording geweest. Dit
manifest van de Duitse ‘Bekennende Kir-
che’ (belijdende kerk) was, toegegeven, op
zich geen politieke verklaring tegen het
Nationaal Socialisme. Het was veel eerder
een theologische uitdaging aan diegenen
in de Kerk (de ‘Duitse Christenen’) die
ernaar streefden de Duitse Protestantse
Kerk tot instrument van de Nazi ideologie
te maken. De voornaamste auteur was de
protestantse theoloog Karl Barth en de
verklaring wordt in de gereformeerde
familie steeds meer gezien als een belang-
rijk modern belijdenisgeschrift. In de con-
text van het Derde Rijk had de verklaring
helaas niet veel invloed; in veel andere
contexten is deze echter wel gehoord en
heeft zij weerklank gevonden in de twee-
de helft van de twintigste eeuw en later –
bijvoorbeeld in de Zuid-Afrikaanse Con-
fession of Belhar (Belijdenis van Belhar)
(1986) tijdens de laatste jaren van de
apartheid, en meer recent in 2004, in de
Accra Confession (Belijdenis van Accra),
aangenomen door vertegenwoordigers
van kerken bij de Algemene Vergadering
van de WARC.

58. Deze kwesties zijn zeer belangrijk ge-
weest in het werk van de WARC en elders
in de gereformeerde familie. Onder de
gereformeerde theologen was op dit ge-
bied Jürgen Moltmann een invloedrijk
denker. Zijn geschriften combineren cen-
trale thema’s van de christelijke theolo-
gie, zoals de christologie, de leer van de
Drie-eenheid, het thema van de schep-
ping en de boodschap van het Koninkrijk
Gods, met een gevoel van hedendaagse
en op de toekomst gerichte politieke,
sociale en ecologische verantwoordelijk-

heid, en bieden veel raakvlakken met
werk in de rooms-katholieke en andere
tradities. Een bijzonder positief aspect
van zijn theologie is dat die niet ten prooi
valt aan de oude tweedelingen tussen
‘Faith and Order’ (geloof en kerkorde) en
‘Life and Work’ (leven en werk), of tussen
‘theoretisch’ en ‘contextueel’ denken.
Door theologie te beschouwen als ‘kriti-
sche reflectie over praxis’ wordt aandacht
besteed aan centrale en fundamentele
theologische thema’s en perspectieven,
die beslissend zijn voor die reflectie maar
ook in het licht van de praxis opnieuw
doordacht moeten worden.

59. Het onderzoek naar deze interpreta-
tiegeschiedenis door middel van onze
dialoog onthult iets van de diversiteit van
de wijze waarop het Koninkrijk Gods en
de relatie ervan tot de kerk en tot de
wereld in de christelijke tradities wordt
verstaan. Bovendien erkennen we eerlijk
dat het concept van het Koninkrijk soms
verwrongen is om doelen te dienen die in
strijd zijn met de gerechtigheid en de
vrede die inherent zijn aan Gods heer-
schappij. Tijdens de kruistochten bijvoor-
beeld, werd geweld gebruikt om het Hei-
lig Land te heroveren, waarbij ellende en
lijden het lot werd van de burgerbevol-
king, waaronder christenen. In een latere
tijd werd de rechtmatige poging het evan-
gelie te brengen aan hen die het nog niet
hadden gehoord, op afschuwelijke wijze
misbruikt door mensen die hun eigen
koloniale plannen wilden doorvoeren.

60. Uit dit overzicht komen ten minste
twee observaties naar voren die in het
bijzonder relevant zijn voor het huidige
stadium van onze dialoog en voor dit
rapport. Op de eerste plaats hebben we er
met opzet voor gekozen niet alleen het
bijbelse getuigenis dat relevant is voor
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ons thema te onderzoeken, maar ook ge-
schriften uit latere periodes, in het bijzon-
der uit de patristische periode en uit de
tijd na onze scheiding. Zowel gerefor-
meerden als rooms-katholieken zien het
gezag van nabijbelse getuigen als gerela-
teerd aan hun trouw aan het geïnspireer-
de Woord van God in de Schrift, ofschoon
we nog geen overeenstemming hebben
bereikt over de mate van dat gezag. Op de
tweede plaats hebben we er in het huidige
stadium van onze dialoog met opzet voor
gekozen speciale aandacht te besteden
aan de manier waarop context een condi-
tionerende factor vormt voor de christe-
lijke gedachte en praktijk, vooral wat
betreft het handelen van de kerk in dienst
van de komst van het Koninkrijk in zijn
volheid. ‘Context’ moet niet worden
gezien als eenvoudigweg een ‘plaats’;
‘context’ kan zelfs slaan op de geest van
een tijdperk, die de hele wereld zou kun-
nen omvatten. Aandacht voor context
hoeft geen historisch of cultureel relati-
visme te impliceren met betrekking tot
het christelijk geloof aangaande het
Koninkrijk Gods en de rol van de kerk als
Gods instrument om het Rijk naderbij te
brengen. Het overzicht in dit hoofdstuk
suggereert dat de historische en culturele
setting waarin de christelijke gemeenschap
zich bevindt een belangrijke rol zal spelen
in het onderscheiden van de aard en de
eisen van het Koninkrijk op ieder gegeven
moment en op iedere gegeven plaats. 

3. Convergerende theologische 
perspectieven

61. In het rapport van de eerste fase van
de gereformeerd-rooms-katholieke inter-
nationale dialoog wordt verklaard: “De
Kerk belijdt dat Christus Zelf de drager
van de boodschap is van de heerschappij
van God en de bevrijding van de mens-

heid. Als de kerk uitgaat naar de wereld,
als zij het evangelie brengt aan mannen
en vrouwen en probeert meer gerechtig-
heid, meer verzoening en meer vrede tot
stand te brengen, dan volgt zij slechts
haar Heer in gebieden die, zonder dat wij
het weten, Hem al toebehoren en waar Hij
reeds anoniem aan het werk is.”33 De ver-
kondiging en inwijding van het Konink-
rijk Gods waren diep geworteld in de
woorden en daden en in de Persoon van
Jezus Zelf. Het Koninkrijk, reeds aanwe-
zig in Christus, komt tot uitdrukking
overal waar mensen en culturen in ver-
houding staan met Hem.

62. Het Koninkrijk Gods is een veelzijdige
werkelijkheid, deel van dat geheimvolle
plan van God voor de redding van de
wereld. Het omvat verschillende spannin-
gen of tegenstellingen: het Koninkrijk is
zowel nu als in de toekomst; het leeft in
de harten van individuele personen en het
verandert de samenleving; het is religieus
en geestelijk maar heeft wereldlijke en
politieke gevolgen; het groeit geleidelijk
maar kan ook plotseling doorbreken in
een bepaalde gebeurtenis. Het is het werk
van God, maar wordt gediend door de
handelingen van mensen. Het Koninkrijk
is met speciale kracht aanwezig in de
kerk, waarvan de eerste leden de mensen
waren die geloofden in Jezus’ verkondi-
ging van het Koninkrijk en uitgezonden
werden om de Blijde Boodschap te ver-
kondigen dat door Zijn dood en verrijze-
nis het Koninkrijk overweldigende werke-
lijkheid is geworden. Tegelijkertijd is het
Koninkrijk uitgestrekter dan de kerk; het
is op verborgen wijze aanwezig overal
waar de Geest van de verrezen Heer indi-
viduen en gemeenschappen inspireert om
te leven volgens de waarden van het
evangelie. Deze diepte en complexiteit
zijn inherent aan het mysterie van Gods

33. Uit The Pre-
sence of Christ in
Church and World
(1977), § 53.
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heilsplan. Een adequate theologische ver-
handeling over het Koninkrijk zal deze
spanningen erin houden.

63. Een zelfde soort evenwicht moet wor-
den bewaard met betrekking tot het feit
dat het Koninkrijk zowel gave als opgave
is. Het Koninkrijk brengt op de allereerste
plaats een intieme, kinderlijke verhou-
ding met God tot stand, waarin God ons
behandelt als Zijn dochters en zonen; we
zijn Gods kinderen. Uit deze verticale
oriëntatie volgt de horizontale verhou-
ding, die ons tot broeders en zusters
maakt. Beide relaties zijn essentieel. Onze
adoptie door God en ons leven als Gods
kinderen zijn beide zowel gave als opga-
ve, evenals het ontstaan en het onderhou-
den van een diepe, menselijke gemeen-
schap onder elkaar. Er bestaat een dy-
namische eenheid tussen gave en opgave.
De gave wordt aanvaard door het oppak-
ken van de opgave die deze met zich
meebrengt. Zo vormt het Koninkrijk men-
selijke relaties om. Het groeit geleidelijk
naarmate mensen leren liefhebben, ver-
geven en elkaar dienen. Jezus heeft ons
geleerd dat de gehele wet kan worden
samengevat in het gebod van de liefde
(vgl. Mt 22,34-40; Lc 10,25-28), en daar-
aan voegde Hij op de vooravond van Zijn
lijden toe: “Ik geef jullie een nieuw ge-
bod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb
liefgehad … Aan jullie liefde voor elkaar
zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen
zijn” (Joh 13,34-35; vgl. 15,12). Over
deze passage schreef paus Johannes Pau-
lus II in Redemptoris missio, 15: “Het
wezen van het Rijk is daarom de gemeen-
schap van alle mensen met elkaar en met
God” Het Koninkrijk kan ook worden
beschreven in termen van bevrijding en
redding; het bevrijdt van zonde en dood
op zo’n manier dat het zowel de fysieke
als de geestelijke aspecten van het mense-

lijk leven beïnvloedt. Zo is het Koninkrijk
bedoeld om het dagelijks leven van men-
sen aan te raken en te verbeteren, zoals
het openbare leven van Jezus Zelf aan-
toont. Het is niet op de eerste plaats een
concept, maar een oproep tot waarachtige
omvorming van persoonlijk en sociaal
leven in de context waarin mensen leven.

64. Het Koninkrijk dat Jezus verkondigde
levert de context om de essentie en de
missie van de kerk te verstaan. Zoals de
‘Faith and Order’ commissie in 1990 stelde
in het studiedocument Church and World
(Kerk en Wereld), in Hoofdstuk III 8:

De kerk is dat deel van de mensheid
dat ertoe gebracht is in steeds grotere
mate de bevrijdende waarheid van het
Koninkrijk voor alle mensen te aan-
vaarden, te bevestigen en te erkennen.
Het is de gemeenschap van hen die de
aanwezigheid van het Koninkrijk
ervaren en de uiteindelijke vervulling
ervan werkzaam verwachten. De kerk
is daarom geroepen om te leven als de
kracht in de mensheid, waardoor
getuigd wordt dat God hernieuwing,
rechtvaardigheid, gemeenschap en
redding voor alle mensen wil. Begif-
tigd met de gaven van de heilige
Geest en voordurend gesterkt door
Christus’ woord en sacrament, wordt
de kerk door God gezonden om in en
voor deze gebroken wereld van het
Koninkrijk te getuigen en het te ver-
kondigen, door woord en daad, leven
en lijden, zelfs lijden tot de dood. In
deze missie is de kerk de nieuwe
gemeenschap van hen die bereid zijn
het Koninkrijk te dienen, omwille van
de glorie van God en het welzijn van
de mensheid. In zoverre dit gebeurt, is
de kerk een doeltreffend teken, een
werktuig van God in deze tijd (aion).
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In dit perspectief kan men zeggen dat het
Koninkrijk en de kerk niet identiek zijn.
Het Koninkrijk is al waarachtig aanwezig
in de kerk, en toch reikt het verder dan de
kerk, als de bestemming van de hele
schepping. De kerk is bedoeld om de ves-
tiging van het Koninkrijk te bevorderen,
als een profetisch teken en een doel-
treffend werktuig in de handen van God. 

65. Dit betekent dat christenen actief zijn
in het bevorderen van gerechtigheid, be-
vrijding van de onderdrukten, vrede en
bescherming van het milieu, en samen-
werken met allen die deze waarden koes-
teren. Het Koninkrijk is daarom een reden
tot verdere dialoog en samenwerking met
de vertegenwoordigers van andere gods-
dienstige tradities en met alle mensen die
streven naar een menselijker wereld, on-
der Gods heerschappij en gekenmerkt
door het soort gedrag waarover Jezus
spreekt als Hij het Koninkrijk in woord en
daad verkondigt. Het christelijk geloof
sluit anderen niet uit van de zorg en het
handelen van God; christenen verheugen
zich juist over het feit dat God onder alle
mensen aanwezig is en dat de vruchten
van de heilige Geest bij de volgelingen
van vele geestelijke wegen te vinden zijn.
Als mensen van andere godsdiensten, of
zelfs mensen zonder geloof, streven naar
het verminderen van menselijk lijden,
opkomen voor de rechten van de onder-
drukten, doeltreffende reacties bepleiten
met betrekkingen tot crises zoals natuur-
rampen, hongersnood, de pandemie van
HIV en AIDS, vrede en verzoening koeste-
ren en regeringen en organisaties oproe-
pen de zorg voor onze planeet te bevor-
deren, dan zijn die onze partners. Vanuit
ons christelijk geloof willen wij gehoor-
zamen aan Christus’ bevel: “Zoek eerst
het Koninkrijk Gods.” Wij werken dank-
baar in solidariteit samen met anderen die

sommige van de hier genoemde doelen
nastreven. Dat opent de weg voor een
meer creatieve dialoog en voor samen-
werking met aanhangers van wereldgods-
diensten, evenals met iedereen die tracht
de waarden van Gods heerschappij te
bevorderen.

Hoofdstuk II

Getuigen van het Koninkrijk: drie
verhalen uit verschillende contexten

66. Bij het onderzoeken van het bijbelse
getuigenis aangaande het Koninkrijk
Gods en de inzichten en commentaren
van schrijvers over dit thema uit de chris-
telijke geschiedenis, is het duidelijk dat
gereformeerden en katholieken heel veel
gemeenschappelijk kunnen zeggen. Dit
bijbelse materiaal en de inzichten die
door de eeuwen heen verworven zijn vor-
men belangrijke bronnen voor christenen
die in de complexe wereld van nu probe-
ren te leven naar de waarden van het
Koninkrijk.

67. Het is duidelijk dat het zoeken naar
eenheid meer is dan een intellectuele
inspanning. Voortgang in dialoog moet
vergezeld gaan van een zich verdiepende
gemeenschap in het leven van de kerken,
want “uit vernieuwing van geest, zelfver-
loochening en onbelemmerde schenking
van liefde wordt het verlangen naar een-
heid geboren en tot rijpheid gebracht”.34

En soms vormt een groeiende solidariteit
onder christenen een sterke aansporing
om te zoeken naar verdere vooruitgang in
de theologische dialoog.

68. In deze geest richten we ons nu op
drie verhalen die een wezenlijk onderdeel
uitmaken van dit rapport. Anders dan de

34. Tweede Vati-
caans Concilie,
Decreet over de
katholieke deelne-
ming aan de oecu-
menische bewe-
ging, 7.
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systematische reflectie in hoofdstuk I, die
ook kenmerkend zal zijn voor de volgen-
de hoofdstukken, willen de nu volgende
verhalen er ons op het juiste moment aan
herinneren dat de trouwe toehoorders van
Christus’ verkondiging van het Koninkrijk
(vgl. Mc 1,14-15) hun overtuigingen aan-
gaande het Koninkrijk van vrede en ge-
rechtigheid meebrengen in een labyrint
van menselijke complexiteit – het onbe-
schrijfelijke mengsel van historische, so-
ciale, culturele, politieke en religieuze
factoren in iedere samenleving. Ieder ver-
haal beschrijft de verschillende en dik-
wijls moedige wijzen waarop leden van
onze christelijke gemeenschappen hebben
geprobeerd volgens de waarden van het
Koninkrijk te leven. Zelfs onder ingewik-
kelde omstandigheden, met vreselijke
conflicten, in gevaar, en met angst voor
gewelddadige vergelding of zelfs de dood,
hebben ze geprobeerd de waarden van het
Koninkrijk in hun situatie in stand te
houden. 

69. Een belangrijke ontwikkeling in ieder
van de gevallen is dat, terwijl gerefor-
meerden en katholieken in eerste instan-
tie ieder op hun eigen manier de kern-
kwestie het hoofd trachtten te bieden, ze
er ten slotte toe kwamen dat gezamenlijk
te doen. Daardoor ontwikkelden ze een
nieuwe manier om weerstand te bieden
aan het anti-koninkrijk, namelijk de
kracht van het gezamenlijk getuigen voor
de waarden van het Koninkrijk Gods.
Daardoor ervoeren ze het belang van de
oproep zichtbaar één te zijn in Christus
omwille van het helen van de volken. 

1. Verdediging van de rechten van 
inheemse volken in Canada35

70. In Canada bestond de uitdaging van
het getuigen voor de waarden van het

Koninkrijk Gods mede uit het nemen van
stappen door de kerken om de rechten
van de inheemse volken te verdedigen.
Canada is een heel groot land met een
noordelijk klimaat. De streken langs de
zuidelijke grens zijn bewoond, maar grote
delen van het binnenland en het noorden
zijn dun bevolkt. De Canadese samenle-
ving is meertalig en multicultureel, een
opmerkelijk mozaïek van mensen van
verschillende etnische oorsprong. In het
licht van de historische ontwikkeling is
het land echter grondwettelijk tweetalig,
met Engels en Frans als de officieel er-
kende talen. Volgens statistieken van de
overheid beschouwt 76,6% van de bevol-
king zich als christen. Terwijl er meer dan
dertig christelijke kerken en kerkgenoot-
schappen in Canada zijn vertegenwoor-
digd, nemen er acht (katholiek, United
Church of Canada, anglicaans, baptist,
luthers, orthodox, presbyteriaans, pink-
stergemeente) 89,2% van de christenen
voor hun rekening. Meer dan de helft
(56,3%) van de christelijke bevolking is
lid van de Katholieke Kerk en ongeveer de
helft daarvan is Franstalig.36

71. Gedurende de laatste dertig jaar heb-
ben christenen in Canada in toenemende
mate gezocht naar oecumenische partners
voor onderzoek en pleitbezorging op het
gebied van sociale gerechtigheid. Als
gevolg van deze samenwerking zijn er
verschillende sociale en religieuze aan-
dachtspunten ontstaan in een groot aan-
tal samenwerkingsverbanden. De angli-
caanse, de lutherse, de presbyteriaanse,
de Rooms-Katholieke Kerk en de United
Church of Canada hebben aan de meeste
van deze samenwerkingsverbanden deel-
genomen. Andere kerkgenootschappen,
zoals de mennonieten, het Religieus Ge-
nootschap der Vrienden en het Leger des
Heils hebben deelgenomen op grond van

35. Onze geza-
menlijke commis-
sie betuigt van
harte dankbaar-
heid voor de wel-
willende gastvrij-
heid ons verleend
door de Mohawk
Community at
Grand River Uni-
ted Church en ook
voor de persoon-
lijke verhalen die
bij deze gelegen-
heid met ons
gedeeld werden.
We danken de
Eerwaarde Dan
Manning en de
ouderlingen van
de Grand River
Church. 

36. Data vrijgege-
ven door de
Canadese regering
op 13 mei 2003,
als onderdeel van
de nationale volk-
stelling van 2001. 
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specifieke belangstelling. Sinds juli 2001
wordt het werk van deze interkerkelijke
samenwerkingsverbanden gecoördineerd
door één instantie, genaamd ‘Kairos:
Canadese Oecumenische Initiatieven op
het gebied van Gerechtigheid’.37

72. De samenwerkingsverbanden op het
gebied van sociale gerechtigheid hebben
gezorgd voor een zeer belangrijke manier
van praktische samenwerking, als instru-
ment van de missie van de kerken om het
Koninkrijk Gods te verkondigen in de
Canadese context. Door deze samenwer-
kingsverbanden worden de kerken in
Canada eerder gezien als teken en instru-
ment van de bevrijdende wil van God. Dit
verhaal zal zich nu in het bijzonder con-
centreren op de vorming en het mandaat
van de ‘Aboriginal Rights Coalition’, een
samenwerkingsverband dat de ervaring
van christelijke missie bij de inheemse
bevolking van het land weerspiegelt.38 Dit
lijkt een bijzonder geschikte manier om
de ontwikkeling te onderzoeken van hun
waardering voor en in de praktijk bren-
gen van de waarden van het Koninkrijk
Gods, en om de rol van de kerk als heraut
en dienaar van dat Koninkrijk in de
Canadese context beter te leren verstaan.
Uit de verschillende reacties vanuit dit
samenwerkingsverband blijkt duidelijk de
impact van koinonia ecclesiologie, even-
als het gebruik van structurele analyse en
het concept van sociale zonde.

73. Een educatief bronnenboekje, in 1995
gepubliceerd door de ‘Aboriginal Rights
Coalition’, inventariseert de geschiedenis
van de belangrijkste contacten tussen
inheemse en niet-inheemse mensen in het
land dat we nu Canada noemen.39 De tekst
vermeldt dat vóór de komst van de Euro-
peanen het land werd bewoond door ver-
schillende inheemse volkeren met hun

vele verschillende talen, culturen en gees-
telijke tradities. In juli 1534 behelsde het
contact van Jacques Cartier in Gaspé met
de Confederatie van Iroquois ondermeer
een presentatie van de christelijke leer. Na
een onderbreking van meer dan zeventig
jaar begon Jesse Fleche in 1610 met mis-
sionair werk onder de Mi’kmaq. De eerste
verhoudingen tussen de Europese kolo-
nisten en de inheemse volkeren werden
gekenmerkt door handelsovereenkom-
sten, gemengde huwelijken en militaire
verdragen. Deze verhouding werd gefor-
maliseerd in verdragen tussen verschil-
lende Europese vorsten en inheemse vol-
keren die elkaars onafhankelijkheid en
soevereiniteit erkenden. De ‘Two Row
Wampum Treaty’ van 1613, tussen de Iro-
quois en de Nederlanders, geeft uitdruk-
king aan dit begrip van twee naties op
parallelle wegen: “de een gaat niet voor
de ander uit en snijdt evenmin de ander
de pas af.”

74. Een periode van kolonisatie en het
sluiten van verdragen begon met de Bri-
tish Royal Proclamation van 1763, die
verklaarde: “Inheemse volken hebben
recht op de landen die zij traditioneel
bewonen; zij mogen niet gemolesteerd of
gestoord worden op hun land zonder dat
er formele verdragen gesloten zijn; alleen
de Kroon heeft het gezag dergelijke over-
eenkomsten te sluiten ten behoeve van de
kolonisten.” In 1867 gaf de British North
America Act exclusieve jurisdictie over
“Indianen en land dat gereserveerd is
voor Indianen” aan de federale regering
van het nieuwgevormde Canada. Van
1871 tot 1921 werd in een reeks genum-
merde verdragen (#1-#11) onderhandeld
over landoverdracht door de First Nations
(de inheemse bevolking) van West-Onta-
rio via Alberta tot aan de Northwest Ter-
ritories. Van ongeveer 1850 tot begin

37. Kairos defi-
nieert zichzelf als
een coalitie van
Canadese kerken,
kerkelijke instan-
ties en religieuze
organisaties, die
zich wijden aan
een gelovig ant-
woord op Gods
oproep tot eerbied
voor de aarde en
gerechtigheid
voor de volken
van de aarde.
Samen met part-
ners en in de
gemeenschap
gebaseerde net-
werken, werkt
Kairos aan de vol-
gende thema’s:
rechten van
inheemse volken,
sociale ontwikke-
ling in Canada,
ecologische
gerechtigheid,
opvoeding en
opwekking, uni-
versele economi-
sche gerechtig-
heid,
internationale
mensenrechten. 

38. Sinds de ves-
tiging van Kairos
werkt de voorma-
lige Coalitie voor
de Rechten van
Inheemse Volken
binnen de grotere
instantie als een
aparte program-
macommissie.
Onder de nieuwe
naam Comité voor
de Rechten van
Inheemse Volken
zijn er nu meer
leden, waaronder
ook niet-kerkelij-
ke vertegenwoor-
digers. Gedurende
de laatste jaren
heeft het Comité
voortdurend
geprobeerd samen
te werken met
nationale en 

vervolg noten op
blz. 26
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jaren ‘70 van de vorige eeuw werden er
door de federale regering zogenaamde
Residential Schools opgericht, beheerd
door vier belangrijke christelijke denomi-
naties. Deze scholen droegen bij tot assi-
milatie, een actiepunt van de regering en
in het Witboek van 1969 als officieel
beleid aangemerkt. Kerken en inheemse
volken keerden zich hevig tegen dit beleid
en wisten te voorkomen dat het tot wet
werd verheven. Tegen de tijd dat de Royal
Commission on Aboriginal Peoples in no-
vember 1996 met een rapport in zes delen
kwam, werd erkend dat “assimilatiebeleid
veel kwaad heeft aangericht en een erfe-
nis van gebrokenheid heeft nagelaten, die
inheemse individuen, gezinnen en ge-
meenschappen heeft aangetast”.40 In feite
was het doel van het assimileren van de
inheemse volken in de Canadese samenle-
ving het uitroeien van inheemse talen,
culturen en spiritualiteit. 

75. Verwacht had mogen worden dat mis-
sionarissen, die geloofden in de funda-
mentele eenheid van het menselijk ras en
de universaliteit van Gods heilsaanbod,
een hoogstaand beeld zouden hebben
gehad van de geestelijke potentie van in-
heemse volken.41 Maar deze theologische
overtuiging vertaalde zich niet in een po-
sitieve waardering van de feitelijke gees-
telijke staat van de mensen die ze ont-
moetten. Inheemse praktijken, die werden
beschouwd als ongeloof of afgoderij,
moesten worden vervangen door toewij-
ding aan Christus.42 Bovendien waren de
protestantse en katholieke missionarissen,
terwijl ze probeerden het door hen ge-
wenste doel te bereiken, zelf verwikkeld
in een conflict dat veel dieper ging dan
alleen maar concurrentie tussen de ver-
schillende denominaties. Beide partijen
waren er namelijk van overtuigd dat de
andere de Indianen in het verderf voerde.

In een sfeer van wederzijdse vijandigheid
brachten de missionarissen hun verden-
kingen van protestantse ketterij of katho-
liek bijgeloof op inheemse bekeerlingen
over.43

76. Zoals eerder opgemerkt (hoofdstuk I,
nr. 30) is het Koninkrijk Gods zowel gave
als opgave. De opgave “bestaat uit het
streven om te leven volgens alle ethische
instructies van het Nieuwe Testament,
van de Bergrede/Vlakterede (Mt 5-7; Lc 6)
tot aan de aansporingen in de brieven
(bijvoorbeeld Rom. 12-15)”. Aan het eind
van de jaren ‘60 en het begin van de jaren
‘70 van de vorige eeuw kwamen kerken
tot de erkenning dat er een radicale ver-
andering moest plaats vinden in de histo-
rische relatie met inheemse volken, van
wie velen tot de kerk behoorden. Op basis
van de solidariteit die blijkt uit angli-
caanse en rooms-katholieke reacties op
het Witboek over Indiaans Beleid van de
federale regering, gepubliceerd in 1969,
zou deze nieuwe relatie ondermeer poli-
tieke actie betreffende sociale, economi-
sche, milieu gerelateerde en culturele
kwesties moeten inhouden. De nieuwe
nadruk van de kerk op dit punt werd des
te dringender toen verschillende onderne-
mingen samen gingen werken met rege-
ringen om energieprojecten te ontwikke-
len, waarbij de inheemse volken weer niet
bij het proces van besluitvorming werden
betrokken. 

77. Het Inter-Church Project on Northern
Development, ofwel Project Noord, werd
gelanceerd door de anglicaanse en de
Rooms-Katholieke Kerk en door de United
Church of Canada, op 1 september 1975.44

De lutherse kerk in Amerika – afdeling
Canada – het mennonitisch Centraal Co-
mité en de presbyteriaanse kerk in Cana-
da sloten zich hier in 1976 bij aan. De

regionale organi-
saties van
Inheemse Volken,
zoals de Assembly
of First Nations,
de Native
Women’s Associa-
tion of Canada, de
(Be) First Nations
Summit, de Union
of BC Indian
Chiefs, de Asso-
ciation of Manito-
ba Chiefs, de
Chiefs of Ontario,
de Atlantic Policy
Congress of First
Nations Chiefs, de
Confederacy of
Mainland Mi’k-
maq. 

39. Coalitie voor
de Rechten van
Inheemse Volken,
The Sacred Path:
A Journey of
Healing for Cana-
dian Churches
and Aboriginal
Peoples (Ottawa,
1995), 6-9. 

40. Coalitie voor
de Rechten van
Inheemse Volken,
‘The Royal Com-
mission on Abori-
ginal Peoples’, in:
Indigenous Per-
spectives of Jubi-
lee (Ottawa,
1999), 23. 

41. Een standpunt
dat wordt beves-
tigd in twee pau-
selijke bullen:
Inter Caetera van
Alexander VI in
1453 en Sublimus
Deus van Paulus
III in 1537. Cal-
vijns opvatting
over een univer-
seel religieus
bewustzijn
(divinitatis sen-
sum) en over het
imago Dei biedt
een soortgelijke 

vervolg noten op
blz. 27
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Raad van de Christian Reformed Churches
in Canada, het Religieus Genootschap der
Vrienden (Quakers) en twee katholieke
kloosterordes, de jezuïeten en de oblaten,
kwamen er in de volgende jaren ook bij.
Er werd een programma voor onderzoek,
communicatie en onderwijs aangeboden
om de kerken te helpen de activiteiten
van noordelijke inheemse volken te on-
dersteunen bij hun strijd voor gerechtig-
heid en het regelen van hun aanspraken
op land; tevens werden de volken in zui-
delijk Canada uitgedaagd betrokken te
raken bij creatieve actie aangaande ethi-
sche kwesties op het gebied van de noor-
delijke ontwikkeling.

78. In maart 1987 besloten de deelnemen-
de kerken en kerkelijke instellingen het
Project Noord voor een jaar op te schor-
ten om het te herzien en te herstructure-
ren. Na een uitgebreid proces van consul-
tatie en evaluatie werd in december 1988
de Aboriginal Rights Coalition (ARC) ge-
lanceerd. Gebaseerd op een gedecentrali-
seerd model, omschrijft de ARC zichzelf als
“een coalitie van kerken en kerkelijke
instellingen die samenwerken in een ver-
band met zowel inheemse (politieke)
organisaties en regionale netwerkgroe-
pen”.45 Met de nadruk op consultatie, me-
dewerking en netwerken, constateert de
ARC dat er een ontwikkeling is “van een
interkerkelijke groep naar een coalitie van
drie partners die samen beslissingen ne-
men en het werk uitvoeren: kerken, net-
werkgroepen die het werk aan de basis in
het hele land doen, en inheemse part-
ners”.46

79. Middels het programma van publieke
scholing en actie, bevordert het ARC de
steun aan inheemse volken op sommige
zeer belangrijke gebieden: het bereiken
van rechtvaardige regelingen in zaken

betreffende het recht op land; verbetering
van economische en politieke ontwikke-
ling; verankering van historische rechten
in de Canadese grondwet; het terugdraai-
en van de uitholling van fundamentele
sociale rechten van de inheemse volken
en gemeenschappen; het streven naar
verzoening tussen inheemse volken en
alle lagen van de Canadese samenleving;
het verhelderen van de morele en geeste-
lijke basis voor actie wat betreft recht-
vaardigheid betreffende inheemse kwes-
ties; het verzet tegen industriële of mi-
litaire projecten die bepaalde inheemse
gemeenschappen bedreigen, evenals het
milieu. 

80. Hoewel ARC een indrukwekkende ge-
schiedenis heeft wat betreft actie aan-
gaande gerechtigheid in inheemse kwes-
ties en er zich duidelijk op toelegt een
eerzamer relatie te bewerkstelligen tussen
de inheemse en niet-inheemse volken van
Canada, staat de coalitie nog steeds voor
ernstige uitdagingen. Inheemse organisa-
ties hebben, dikwijls met de hulp van pro-
fessionele adviseurs, veel van de voorma-
lige rollen van de kerken overgenomen.
Toch is zorg voor gerechtigheid voor in-
heemse volken de oudste kwestie op het
gebied van mensenrechten in Canada en
de ARC moet wegen vinden om de basis
van solidariteit breder te maken dan een
kleine kern van activisten. Twee specifie-
ke uitdagingen hebben zich tot nu toe
aangediend: 1) het identificeren van de
structurele banden tussen inheemse ge-
meenschappen en andere sectoren van de
Canadese samenleving; 2) het onderzoe-
ken van de theologische en geestelijke
dimensies van engagement aangaande
kwesties van gerechtigheid voor de in-
heemse bevolking. Als er met deze uitda-
gingen niets wordt gedaan, zal het onmo-
gelijk zijn te komen tot wat de Canadese

basis voor de
waardigheid van
alle schepselen
voor Gods aan-
schijn. Zie bij-
voorbeeld Institu-
te of the Christian
Religion, I.3.1. In
zijn Commentaar
op Johannes (1.5)
schrijft Calvijn:
“Het licht hetwelk
nog in de verdor-
ven natuur is
overgebleven, is
in hoofdzaak
tweeërlei. Want
allen is nog aan-
geboren eenig
zaad der religie,
en in de tweede
plaats is in hun
geweten nog
ingegrift een
onderscheiding
van goed en
kwaad” [Ned.
vertaling G.L.
Goris, Kampen,
1908, p. 21]. 

42. John Webster
Grant, Moon of
Wintertime: Mis-
sionaries and the
Indians of Canada
in Encounter since
1534, Toronto,
1984, 229. 

43. Voor een
beschrijving van
de manier waarop
christelijke predi-
king tot verdeeld-
heid kan leiden,
zie Grant, 255,
201. Aan het
einde van de 19

de

eeuw was de grote
meerderheid van
de inheemse vol-
ken in Canada in
ieder geval in
naam christen.
Volgens de volk-
stelling van 1991
noemde 51% van
de inheemse
bevolking van het
land (470.000 
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kerken noemen een rechtvaardige ver-
houding met de inheemse volken van
Canada.

81. Van de wederzijdse vijandigheid in de
achttiende en negentiende eeuw, zijn de
kerken gevorderd tot oecumenische sa-
menwerking. Hun gemeenschappelijke
poging een nieuw verbond met de in-
heemse volken te sluiten weerspiegelt de
betrokkenheid op koinonia, de erkenning
dat herstelde relaties wezenlijk zijn voor
de komst van het Koninkrijk Gods. Het
Koninkrijk Gods wordt erbij betrokken als
een soort spiegel van de omvorming die
God in de harten van de mensen zal be-
werken: een nieuw verbond, een nieuw
volk dat het verbond zal beleven zoals
God het vanaf het begin heeft bedoeld. In
deze context lijkt het duidelijk dat het
concept van het Koninkrijk als ideale
samenleving, gekenmerkt door gelijkheid,
gerechtigheid en vrijheid, aanvaard is. Zij
die betrokken zijn bij deze coalities zien
het Koninkrijk Gods als een oproep tot
wereldhervormende acties. 

2. De apartheid in Zuid-Afrika 
onder ogen zien47

82. In Zuid-Afrika is de strijd om te leven
in het licht van het Koninkrijk Gods op
bijzondere wijze verbonden geweest met
de strijd tegen de apartheid. Een krachtig
mengsel van filosofische, culturele, socia-
le, juridische en economische factoren
heeft bijgedragen tot wat bekend werd als
apartheid.48 Hoewel de geschiedenis van
rassenonlusten, discriminatie en rassen-
scheiding teruggaat tot het begin van de
Nederlandse kolonisatie van Zuid-Afrika,
kan niet worden ontkend dat de christelij-
ke pogingen tot missionering een inte-
graal deel uitmaken van dit verhaal.49

83. Meer dan een eeuw lang speelde de
Nederduits Gereformeerde Kerk een be-
slissende rol in de pogingen de apartheid
in Zuid-Afrika op theologische gronden
te rechtvaardigen. In 1855 weigerden
blanke kerkgangers in een Nederduits
Gereformeerde gemeente op het platte-
land samen met zwarte christenen aan te
gaan aan het Avondmaal. De synode die
in 1857 werd gehouden besloot dat het
“verkieslijk en schriftuurlijk” was dat alle
gelovigen zouden deelnemen aan dezelf-
de eredienst en tot dezelfde gemeente
behoren. Waar echter deze maatregelen
“als gevolg van de zwakheid van sommi-
gen” de christelijke zaak belemmerden,
konden christelijke privileges worden
genoten in aparte gebouwen en zelfs in
aparte instellingen. De geschiedenis heeft
aangetoond dat de zwakheid van sommi-
gen de norm voor velen werd.

84. In 1881 werd een aparte kerk, de
Nederduitse Gereformeerde Sendingskerk
(NGSK), opgericht voor gekleurde christe-
nen, en in de loop van de twintigste eeuw
zouden er nog een aantal volgen, alle-
maal gescheiden naar ras of etniciteit.
Ofschoon deze kerken beschouwd werden
als dochters van de Nederduits Gerefor-
meerde Kerk, was er geen zichtbare of
structurele eenheid onderling. In feite
kwamen de (blanke) leden van de Neder-
duits Gereformeerde Kerk langzamerhand
tot de overtuiging dat het hebben van
aparte kerken voor ieder volk de schrif-
tuurlijke norm was en dus de expliciete
wil van God.50 Dit kerkelijke beleid zou
later de religieuze basis vormen voor de
apartheidsideologie, en vanaf 1948 voor
het officiële apartheidsbeleid. De Neder-
duits Gereformeerde Kerk deed in stijgen-
de mate een beroep op de regering apart-
heidswetten in te voeren.51

mensen) zich
katholiek, 34%
noemde zich pro-
testant, 13% had
geen godsdienst
en 2% behoorde
tot andere gods-
diensten. 

44. De informatie
voor deze para-
graaf is ontleend
aan Peter Hamel,
‘The Aboriginal
Rights Coalition’,
in: Christopher
Lind and Joe
Mihevic, Coali-
tions for Justice
(Ottawa, 1994),
16-36. 

45. The Sacred
Path: A Journey
of Healing, in:
a.w., 30. 

46. A.w., 3; deze
ontwikkeling
heeft zich onder
Kairos voortgezet
en versterkt.

47. We erkennen
dankbaar de
waardevolle bij-
dragen aan onze
dialoog in 2001
door prof. Dirk
Smit, die een stu-
die presenteerde
onder de titel: ‘On
Learning to
Speak? A South
African Reformed
Perspective on
Dialogue’, en door
dr. Stuart C. Bate
o.m.i., met een
studie onder de
titel: ‘What Does
it Mean that the
Church is the Ins-
trument of the
Kingdom of God
in the South Afri-
can Context: A
Catholic Perspec-
tive’. 
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85. Zoals hierboven gezegd (hoofdstuk I,
nr. 30), spreekt de bijbel er nooit over dat
wij het Koninkrijk Gods bouwen. Christe-
nen zijn eerder geroepen tot nederiger
taken, zoals het “verwijderen van obsta-
kels die de komst van het Koninkrijk Gods
belemmeren, bijvoorbeeld situaties van
ongerechtigheid”; mensen voorbereiden
op het Koninkrijk, “door godsdienstig en
moreel onderricht, en door gebed. Op
deze wijze verhaasten we de komst (2Pe
3,12).” In de decennia na 1948 was er in
kerkelijke kringen groeiende oppositie
tegen de apartheidsideologie, zowel in
Zuid-Afrika als in de bredere oecumeni-
sche beweging.52 De oppositie tegen de
apartheid in de Nederduits Gereformeerde
kerkfamilie bereikte in 1982 een kritisch
punt, en weer ging het om het Avond-
maal. Op de Conferentie van de WARC in
Ottawa, weigerden tien zwarte christenen
van de zogenaamde ‘dochterkerken’ in de
Nederduits Gereformeerde kerkfamilie
deel te nemen aan de officiële Avond-
maalsviering. De reden was simpel. Het
zou leugenachtig zijn dit in een oecu-
menische context wel te doen, terwijl ze
in Zuid-Afrika van de Tafel des Heren in
de Nederduits Gereformeerde Kerk waren
uitgesloten. Na een lange discussie erken-
de de Algemene Vergadering van de WARC

dat de apartheidstheologie in Zuid-Afrika
een crisis vormde voor de christelijke tra-
ditie zelf. Het probleem, zo erkende men,
lag ten diepste in de overtuigingen en
theologische standpunten die de praktijk
van de apartheid rechtvaardigden, maar
tegelijkertijd in strijd waren met het diep-
ste wezen van het evangelie van Christus. 

86. De Algemene Vergadering van de
WARC besloot dat apartheid om drie rede-
nen een zonde was: apartheid was geba-
seerd op de antichristelijke aanname dat
mensen niet met elkaar verzoend kunnen

worden; apartheid werd toegepast mid-
dels structuren die aan blanken exclusie-
ve privileges toekenden ten koste van
zwarten; en apartheid was de oorzaak
van onderdrukkende onrechtvaardigheid
en ondraaglijk lijden voor de meerderheid
van de mensen in Zuid-Afrika. Zo ver-
klaarde de Vergadering: “Deze situatie
vormt een status confessionis voor onze
kerken, hetgeen betekent dat wij die
beschouwen als een kwestie waarover
men niet diepgaand van mening kan ver-
schillen zonder de integriteit van onze
gemeenschappelijke belijdenis als gere-
formeerde kerken in gevaar te brengen.
Apartheid is een zonde en de morele en
theologische rechtvaardiging ervan is een
karikatuur van het evangelie en, in de
hardnekkige ongehoorzaamheid aan het
Woord van God, een theologische kette-
rij.”53 Als gevolg hiervan zag de Algeme-
ne Vergadering zich genoodzaakt twee
kerken als lid van WARC te schorsen, waar-
onder de Nederduits Gereformeerde Kerk
– een beslissing die overigens de wettelij-
ke bevoegdheden volgens de WARC statu-
ten te boven ging. 

87. Na ontvangst van het rapport van de
Ottawa Conferentie, verklaarde ook de
Synode van de NGSK een status confessio-
nis met betrekking tot de theologische
rechtvaardiging van apartheid. Er was
een historisch moment aangebroken. Na
decennia van theologisch gekrakeel en
debat, moest de Synode duidelijk stellen
waarom nu werd beweerd dat de waar-
heid van het evangelie zelf op het spel
stond. Hieruit kwam de Belijdenis van
Belhar voort, een authentieke uiting van
gereformeerde christelijke overtuiging
aangaan de eenheid van de Kerk, de ver-
zoening van volken met God en met el-
kaar, gerechtigheid en vrede, en gehoor-
zaamheid aan het Woord van God. De

48. Apartheid was
het beleid van
rassenscheiding in
de Republiek van
Zuid-Afrika , tra-
ditioneel gesteund
door de Nationa-
listische Partij, en
later ook door
andere rechtse
groeperingen.
Onder dat beleid
kregen verschil-
lende rassen ver-
schillende rech-
ten. In de praktijk
was het een sys-
teem van blanke
suprematie, ter-
wijl de zwarten
niet vertegen-
woordigd waren
in het Algemeen
Parlement. 

49. Deze ideologie
heeft verschillen-
de wortels: ideeën
onder de Boeren
over scheiding
naar ras, cultuur
en godsdienst,
voortkomend uit
een gevoel van
nationale unici-
teit; Britse liberale
noties van indi-
rect bestuur; de
zorg om de werk-
gelegenheid te
beschermen,
bevorderd door
blanke werkne-
mers om hun sta-
tus te behouden
tegenover een
groot en goedko-
per proletariaat,
om er maar drie te
noemen. 

50. In die tijd
lazen theologen
van de Nederduits
Gereformeerde
Kerk de bijbel als
een bijbel van
apartheid, waarin
ze vonden dat de
God de ‘Maker
van Scheidingen’ 
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leden van de NGSK aanvaardden het ont-
werp van de belijdenis met enthousiasme.
Gedurende een periode van vier jaar
bestudeerden kerkgemeenschappen het
document en rapporteerden schriftelijk of
zij het ontwerp aanvaardbaar achtten als
hun geloofsbelijdenis. Pas nadat dit tra-
ject helemaal was doorlopen aanvaardde
de Synode van 1986 de Belijdenis van
Belhar officieel als een belijdenis van de
NGSK.

88. Nu begon er een nieuwe fase. Als
gereformeerde kerk kon de NGSK pas stel-
len dat zij de Belijdenis van Belhar wer-
kelijk had aanvaard, als het duidelijk
werd dat de inhoud van de belijdenis
inderdaad invloed had op hun spirituali-
teit en hun leven. Het traject dat doorlo-
pen moest worden veroorzaakte een her-
nieuwd gevoel van identiteit, en gaf de
NGSK ook een nieuw gevoel van roeping.
In 1986 besloot de Synode de dialoog aan
te gaan met andere leden van de Neder-
duits Gereformeerde kerkfamilie op basis
van de Belijdenis van Belhar. Tijdens de
allereerste ontmoeting van vertegen-
woordigers van de NGSK en afgevaardig-
den van de (zwarte, Afrikaanse) Neder-
duits Gereformeerde Kerk in Afrika
(NGKA), spraken de afgevaardigden van de
laatstgenoemde kerk onmiddellijk hun
verlangen uit de Belijdenis van Belhar als
hun eigen belijdenis te aanvaarden. Met
andere woorden, de Belijdenis van Belhar
vormde de basis voor de eenwording van
de NGKA en de NGSK. Op 14 april 1994 ont-
stond de Uniting Reformed Church in
Southern Africa.54

89. Naarmate de tegenstand tegen de
apartheid in de jaren ‘80 van de vorige
eeuw militanter werd, vond zwart be-
wustzijn en zwarte theologie weerklank
bij steeds meer christenen in Zuid-Afrika.

Onder leiderschap van Steve Biko, tot zijn
dood in 1977, terwijl hij gevangen werd
gehouden door de veiligheidspolitie, ont-
wikkelde de zwarte-bewustzijnsbeweging
een theologische analyse van de klassen-
onderdrukking en de bevrijdingsstrijd
temidden van de apartheid. Door de term
zwart te herdefiniëren als een klassenaan-
duiding in plaats van een rassenaandui-
ding, streden aanhangers van de zwarte
theologie voor bevrijding van de slaven-
mentaliteit die door de apartheid inge-
scherpt was. Het kan geen verbazing
wekken dat de anti-apartheid theologen
steeds meer gingen putten uit de bronnen
van de Latijns-Amerikaanse bevrijdings-
theologie voor hun kritische analyse van
het geïnstitutionaliseerde geweld van
onderdrukking. Midden in de volksop-
stand en de onderdrukking daarvan door
de staat in 1985, bracht een oecumeni-
sche groep theologen het Kairos Docu-
ment uit, als kritische reflectie op de rela-
tie tussen het christendom en het geweld
in de Zuid-Afrikaanse situatie. Dit docu-
ment onderscheidde drie soorten theolo-
gie: theologie van de staat, theologie van
de Kerk en profetische theologie. Terwijl
er een theologie van de staat was ontwik-
keld om het huidige regime te rechtvaar-
digen, steunde een theologie van de Kerk
stilzwijgend het regime door persoonlijke
vroomheid, neutraliteit en geweldloos-
heid te belijden. De Kairos van Zuid-Afri-
ka eiste echter een profetische theologie
die een rechtstreekse uitdaging vormde
voor zowel de onrechtvaardige staat als
de neutrale positie van het officiële kerk-
beleid. Door te stellen dat de ketterij, zon-
digheid en morele onrechtmatigheid van
apartheid van christenen eisten dat ze
zich tegen de staat zouden keren en de
staat niet gehoorzamen, juist om God te
gehoorzamen, droegen de Kairos theolo-
gen in hoge mate bij tot een profetische

is. In het begin
had God bijvoor-
beeld het licht
van het donker
gescheiden, de
wateren boven
van de wateren
beneden, het land
van de zee, en zo
meer, en dat alles
om aan te geven
dat scheiding –
apartheid – het
plan van de
schepping was.
Toen God de men-
sen opdroeg
“vruchtbaar te
zijn en talrijk te
worden” bedoelde
Hij dat ze vrucht-
baar moesten zijn
en zich verdelen
in gescheiden
groepen, stammen
of naties. 

51. Na de verkie-
zingsoverwinning
van 1948 nam de
nationalistische
regering een aan-
tal zeer specifieke
apartheidswetten
aan, waaronder de
Wet op het verbod
van gemengde
huwelijken, de
Wet op de bevol-
kingsregistratie,
de Ontuchtwet, de
Groepsgebieden-
wet, de Wet op
het voorkomen
van illegale
nederzettingen, de
Wet op bevorde-
ring van Bantoe-
zelfregering en de
Wet op Bantoe-
onderwijs. De
bedoeling van
deze wetten was
het scheiden van
blanke en zwarte
leefgebieden,
onderwijsvoorzie-
ningen en sociale
omgang. Banen
waren ook afhan-
kelijk van ras. 
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stellingname.55 Het was duidelijk dat de
gereformeerde kerkfamilie op alle fron-
ten, internationaal en plaatselijk, intellec-
tueel en geestelijk, ernaar streefde dat de
“goddeloze en weerzinwekkende positie
van de apartheid zou worden vernie-
tigd”.56 Zo werkten de gereformeerde
christenen om obstakels uit de weg te rui-
men voor de komst van het Koninkrijk
Gods.

90. De Katholieke Kerk streed ook tegen
de apartheid in een poging dit grote ob-
stakel voor de komst van het Koninkrijk
Gods te vernietigen. Voor het Tweede Va-
ticaans Concilie (1962-65), identificeerde
de katholieke ecclesiologie de Kerk dik-
wijls met het Koninkrijk Gods. Als gevolg
van dit soort identificatie, werkte de ker-
kelijke praktijk in Zuid-Afrika toe naar
het vestigen van een alternatieve samen-
leving waarin katholieken zouden kun-
nen leven. Daarom werd er gezorgd voor
scholen, ziekenhuizen en andere dienst-
verlening, vooral in de blanke nederzet-
tingen, zodat katholieken in staat werden
gesteld de sociale diensten die ze nodig
hadden in een katholieke wereld te vin-
den.57 Deze tendens om een alternatieve
samenleving te vormen werd in hoge
mate versterkt door het veelvuldig voor-
komen van een zeer anti-katholieke hou-
ding en het gevoel van dreiging en ver-
vreemding dat katholieken ervoeren in de
Zuid-Afrikaanse samenleving, waar het
zogenaamde Roomse Gevaar een officieel
probleem was voor de calvinistische ethos
van de regerende Nationalistische Partij.
In de notulen van de bijeenkomst van de
Zuid-Afrikaanse Bisschoppenconferentie
(South African Catholic Bishops’ Confe-
rence – SACBC) in 1957 staat bijvoorbeeld
vermeld dat “de regering reeds vastbeslo-
ten was dat de Katholieke Kerk niet groter
mocht worden dan vijf procent van de

bevolking”.58 Een vergelijkbaar doel om
een alternatieve samenleving te vormen
was te vinden in de Katholieke Missie-
kerk,59 maar gebrek aan middelen was er
de oorzaak van dat niet alle terreinen van
het leven door de Kerk geregeld konden
worden, en daarom kreeg onderwijs de
grootste nadruk en werd het belangrijkste
instrument van de missionaire activiteit. In
1953 voerde de Katholieke Kerk het beheer
over 15% van alle zwarte scholen, hetgeen
veruit de meest zichtbare katholieke aan-
wezigheid in de samenleving was.

91. Na Vaticanum II maakte de zich ont-
wikkelende ecclesiologie duidelijker ver-
schil tussen de Kerk en het Koninkrijk
Gods. Rond 1980 ontstond er een nieuwe
fase in het katholieke engagement in de
Zuid-Afrikaanse samenleving. De con-
cepten Gods Plan met de Samenleving en
Het Plan van de Kerk om Gods wil te doen
werden de gangbare theologische begrip-
pen die de Zuid-Afrikaanse hiërarchie
gebruikte in de officiële communicatie. In
1989, na tien jaar overleg en planning,
namen de bisschoppen voor de Kerk in
Zuid-Afrika het pastorale plan Communi-
ty Serving Humanity (Gemeenschap die
de Mensheid dient) aan. 

92. Twee belangrijke redenen leidden tot
het pastorale plan. Ten eerste had Vatica-
num II een herwaardering van missie en
dienstwerk over de gehele wereld gelan-
ceerd, waar de vergadering van de Bis-
schoppensynode van 1974, die in Rome
werd gehouden en die zich vooral richtte
op evangelisatie, op doorging. Dit bracht
er de Zuid-Afrikaanse bisschoppen toe
opdracht te geven tot het opstellen van
een eigen overzicht van de toenmalige
evangelisatie in Zuid-Afrika. Het voor-
naamste probleem van de Katholieke Kerk
werd maar al te duidelijk: in een land met

52. Binnen de
Nederduits Gere-
formeerde Kerk in
Zuid-Afrika pro-
beerden een paar
vooraanstaande
theologen, zoals
Beyers Naudé, de
apartheid te weer-
leggen door de
nadruk te leggen
op de eenheid van
de mensheid in
zowel Kerk als
samenleving.
Naudé werd uit
zijn ambt gezet en
leidde gedurende
de jaren ‘70 van
de vorige eeuw
het Christelijk
Instituut, dat
inspiratie voor het
verzet tegen de
apartheid ont-
leende aan de
strijd van de
Bekennende Kir-
che (Belijdende
Kerk) in nazi-
Duitsland. Zie P.
Walshe, Church
versus State in
South Africa: the
Case of the Chris-
tian lnstitute
(Maryknoll, N.Y.,
1983). 

53. J.W. de Gru-
chy and C. Villa-
Vicencio (eds.),
Apartheid is a
Heresy (Grand
Rapids, Mich.,
1983). 

54. De term ‘uni-
ting’ werd opzet-
telijk gekozen om
een onvoltooid
proces aan te
geven, evenals de
hoop dat andere
kerken zich zou-
den aansluiten bij
dit belijdend pro-
ces. 

55. Zie C. Villa-
Vicencio, Between 
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een voornamelijk zwarte bevolking was
de structuur van de Kerk buitenlands en
blank. Ten tweede werd de sociale en
politieke situatie steeds ernstiger na het
studentenoproer in Soweto, op 16 juni
1976.60 Een proces van overleg en toene-
mend inzicht, waarin katholieken uit heel
zuidelijk Afrika werden betrokken, leidde
ten slotte tot het pastorale plan. Dit plan
schetste vier hoofddoelen voor de Kerk:
zich laten inspireren door de manier
waarop Vaticanum II de Kerk omschrijft,
als volk van God, geroepen tot heiligheid
van leven; in contact staan met de reali-
teiten van het leven in Zuid-Afrika; dui-
delijk zichtbaar zijn als een gemeenschap
die de mensheid dient; zich toeleggen op
de voortdurende vorming van alle leden
van de Kerk volgens de visie die in deze
thema’s tot uitdrukking wordt gebracht.

93. In 1985 gaf de Theologische Advies-
commissie van de Zuid-Afrikaanse Bis-
schoppenconferentie een rapport uit on-
der de naam The Things that Make for
Peace (Datgene wat tot vrede leidt). In een
onderzoek naar de moraliteit van geweld
in de Zuid-Afrikaanse context, daagde het
rapport de Kerk uit haar politieke en so-
ciale verantwoordelijkheden onder ogen
te zien: “Het is de taak van de Kerk om
Gods zorg en leiding op het terrein van de
politiek te brengen en niet de indruk te
wekken dat God alleen te vinden is in reli-
gieuze aanbidding of persoonlijke relaties.
Jezus Zelf toonde dit soort zorg toen Hij
niet alleen persoonlijke redding predikte,
maar de komst van het Koninkrijk Gods.”61

Het Koninkrijk dat Jezus bracht in Zijn
prediking vestigt een nieuwe orde. Boven-
al openbaart Gods heerschappij zich door
het bevrijden van mensen uit iedere vorm
van onderdrukking en door hen te inspire-
ren samen te leven in vrijheid en vrede.
94. Een ander belangrijk aspect van de

katholieke kerkelijke praktijk in Zuid-
Afrika had betrekking op protest door
zowel clerus als leken tegen onrechtvaar-
dige wetten. Middels een serie van zeven
Pastorale Brieven protesteerden de bis-
schoppen tegen apartheid en daagden de
regering uit door een beroep te doen op
de katholieke sociale leer, die duidelijke
morele normen biedt voor zowel naties
als de internationale gemeenschap. De
hermeneutische sleutel van deze brieven
is menselijke waardigheid en het principe
van de apartheid wordt veroordeeld als
een intrinsiek kwaad.62 Menselijke activi-
teiten moeten gericht zijn op het licht van
het evangelie en nationalistische aspira-
ties kunnen daarom nooit het uiteindelij-
ke criterium zijn op grond waarvan doe-
len worden bepaald.63 Het document van
de bisschoppen Call to Conscience (Be-
roep op het geweten), uitgegeven in 1972,
betekende een verschuiving richting soli-
dariteit met de armen, in het bijzonder
met de slachtoffers van het apartheidsbe-
leid. De hiërarchie verliet grotendeels het
standpunt dat werd vertegenwoordigd
door de blanke samenleving en ging in de
richting van een totale betrokkenheid op
de berooiden in de Zuid-Afrikaanse sa-
menleving. In dit document, en ook in
latere, werden zaken aan de orde gesteld
als eerlijk loon, onderwijs en een meer op
de praktijk gerichte respons. 

95. Met het document Declaration of
Commitment on Social Justice and Race
relations within the Church (Verklaring
van Betrokkenheid bij Sociale Gerechtig-
heid en Rassenverhoudingen in de Kerk),
in 1977 uitgegeven door de Zuid-Afri-
kaanse Bisschoppenconferentie, raakte de
leiding van de Katholieke Kerk actiever
betrokken bij de strijd tegen de apartheid.
Het actieplan omvatte onder meer het
veranderen van kleinerende sociale hou-
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dingen en gewoonten, het bevorderen
van hogere posities voor zwarte Zuid-
Afrikanen in de Kerk en het werken aan
pastoraal overleg, met deelname van een
zwarte meerderheid, voor toekomstig
beleid aangaande kerkelijk leven en apos-
tolaat. Groepen voor gerechtigheid en
vrede ontstonden in bisdommen door het
hele land en een nationale Commissie
voor Gerechtigheid en Verzoening, opge-
richt door de Zuid-Afrikaanse Bisschop-
penconferentie, stimuleerde in hoge mate
katholieken die betrokken wilden worden
bij de strijd om gelijkheid. Een van de
eerste katholieke bewegingen die betrok-
ken raakte bij kwesties van gerechtigheid
was de Young Christian Workers (Kriste-
lijke Arbeidersjongeren – KAJ). Deze be-
weging werd in de eerste helft van de
jaren vijftig van de vorige eeuw in Zuid-
Afrika geïntroduceerd en raakte snel
betrokken bij arbeiderskwesties. Het
gevolgde trainingsprogramma van ge-
structureerde groepsbijeenkomsten en
studieweekends was zeer doeltreffend in
het voortbrengen van  goede leiders, van
wie velen uiteindelijk functies zouden
bekleden in vakbonden.

96. Net zoals de gereformeerden het pro-
bleem van intern racisme onder ogen
moesten zien, zo veroorzaakte de steeds
sterkere stellingname van de Katholieke
Kerk tegen apartheid het ontstaan van
katholieke groepen die op deze verande-
ring tegen waren. Al in 1957 benoemde
het Vaticaan de eerst zwarte bisschop van
een diocees. Sommige blanke katholieken
van dat diocees protesteerden onmiddel-
lijk tegen een niet-Europeaan als bis-
schop van Europeanen. Zo’n houding was
in de kolonistencultuur, de South African
way of life (Zuid-Afrikaanse levenswijze)
genoemd, heel gewoon onder blanken,
onder wie zogenaamd ‘goede katholie-

ken’. Er ontstonden groepen zoals de
Catholic Defence League (Katholiek Ver-
dedigingsverbond), die beweerden dat de
strijd van de Kerk tegen de apartheid
beïnvloed werd door Marxistische filoso-
fie en communistische instanties. Zij be-
schouwden het Koninkrijk Gods als een
bovennatuurlijke werkelijkheid en de
praktijk van de Kerk als zuiver godsdien-
stig, alleen betrokken op de eredienst. In
1979 gaf de Zuid-Afrikaanse Bisschop-
penconferentie een verklaring uit, gericht
tegen dergelijke activiteiten. In 1988
werd een bomaanslag gepleegd op het
kantoor van de Bisschoppenconferentie. 

97. Hoewel hierboven de gereformeerde
en de katholieke reactie apart zijn behan-
deld, zou het heel verkeerd zijn de indruk
te wekken dat de twee gemeenschappen
los van elkaar hebben gehandeld. Het lijdt
geen twijfel dat de strijd tegen de apart-
heid kerken dichter bij elkaar heeft ge-
bracht. Het groeiende besef van een ge-
deeld doel onder christenen bracht men-
sen en organisaties tot samenwerking in
vele projecten. De Diakonia Ecumenical
Agency in Durban is hiervan waarschijn-
lijk een van de beste voorbeelden. Bij de
sociale programma’s en trainingen van
Diakonia waren christenen van vele de-
nominaties betrokken in een poging het
hoofd te bieden aan de sociaal-politieke
crisis van de jaren ‘70 en ‘80 van de vori-
ge eeuw. De verschillende kerkelijke con-
ferenties, zoals die in Cottesloe (1960) en
Rustenburg (1990), gaven christelijke lei-
ders de gelegenheid ideeën uit te wisselen
en nader tot elkaar te komen in visie en
praktijk. Deze eenheid van overtuiging
werd dikwijls versterkt in marsen, vele
waarvan leidden tot confrontatie met de
politie, evenals in meer gestructureerde
evenementen, zoals de campagne Stan-
ding for the Truth (Voor de waarheid

pelende katholie-
ke eenheid werd
aangemoedigd,
was er in de prak-
tijk sprake van
twee aparte groe-
pen met aparte
doelstellingen,
cultuur en praxis. 

60. Hier wordt
gerefereerd aan de
studentenonlusten
die plaats vonden
in de Transvaals-
Afrikaanse town-
ship Soweto, waar
enige honderden
mensen werden
gedood tijdens
protestacties
tegen het onder-
wijs van Afri-
kaans op school.
Voor velen mar-
keert deze dag het
begin van de laat-
ste fase van de
strijd tegen de
apartheid. Youth
Day, 16 juni, is nu
een jaarlijkse vrije
dag in Zuid-Afri-
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staan), gelanceerd door de Zuid-Afri-
kaanse Raad van Kerken in 1988. Gedu-
rende die periode gaven de Zuid-Afri-
kaanse Bisschoppenconferentie en andere
katholieke instellingen samen met de
Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken of hun
niet-katholieke tegenhangers een aantal
documenten uit.64 Het belang van oecu-
menische samenwerking wordt tot uit-
drukking gebracht in de volgende verkla-
ring van de Bisschoppenconferentie: “Er
was een uitstekende samenwerking tussen
de Zuid-Afrikaanse Bisschoppenconfe-
rentie en de Zuid-Afrikaanse Raad van
Kerken op het gebied van praktische,
sociaal-economische en politieke proble-
men, daar beide partijen ervan overtuigd
waren dat het evangelie van Jezus Chris-
tus op deze gebieden moest worden inge-
voerd en beleefd, om zo de Zuid-Afri-
kaanse samenleving om te vormen.”65

98. Er kan nog iets worden opgemerkt
aangaande de dappere strijd tegen apart-
heid in Zuid-Afrika, in het bijzonder met
betrekking tot de plaatselijke en de uni-
versele Kerk. Over het algemeen wordt
een Gereformeerde Belijdenis gemaakt
door een geografisch bepaalde christelijke
gemeenschap in reactie op de concrete
situatie van de gelovigen in het dagelijks
leven. In het geval van apartheid was er
echter een veel bredere groep bij het pro-
ces betrokken. Op de vergadering van de
WARC in Ottawa raakten gereformeerde
christenen uit veel verschillende delen
van de wereld ervan overtuigd dat de uit-
daging van de apartheid in Zuid-Afrika
zo urgent was en zoveel verdeeldheid
veroorzaakte dat er een uur van waarheid
voor de vergadering zelf was aangebro-
ken. Daarom nam de WARC het voortouw
en verklaarde de status confessionis,
waaruit de NGSK toen conclusies trok voor
de eigen context in Zuid-Afrika. 

99. De betrokkenheid van de Katholieke
Kerk bij het leven in Zuid-Afrika gedu-
rende de laatste vijftig jaar weerspiegelt
haar eigen zelfbeeld aangaande de weder-
zijdse afhankelijkheid van de plaatselijke
en de universele Kerk. De plaatselijke
Katholieke Kerk was sterk betrokken bij
de Zuid-Afrikaanse strijd tegen apartheid
en de uitdagingen waaraan deze plaatse-
lijke Kerk het hoofd moest bieden, lever-
den essentiële en belangrijke missie-erva-
ringen op voor de universele Katholieke
Kerk. De duidelijke noodzaak van een
diepere inculturatie van de Kerk in plaat-
selijke culturen is natuurlijk het meest
treffende voorbeeld.

100. Tegelijkertijd had de universele Kerk
rechtstreeks invloed op de manier waarop
de Katholieke Kerk in Zuid-Afrika
reageerde op de moeilijke context waarin
deze zich bevond. De visie van Vaticanum
II op de Kerk als volk van God moedigde
katholieken aan tot persoonlijk engage-
ment in het getuigen van de waarden van
het evangelie op ieder niveau van de
samenleving. Het Pastorale Plan (1982)
was een dappere poging om een dergelij-
ke visie in de Zuid-Afrikaanse context in
praktijk te brengen. En, geconfronteerd
met racisme onder de eigen leden, be-
noemde het Vaticaan de eerste zwarte bis-
schop in een Zuid-Afrikaanse diocees. De
invloed van Gaudium et spes leidde tot
het opzetten van Commissies voor Ge-
rechtigheid en Vrede, die op hun beurt
weer uitgangspunt werden voor katholie-
ken die betrokken waren bij de strijd voor
gerechtigheid.

101. Samengevat, voor zowel gerefor-
meerden als katholieken, hoewel ieder
met hun specifieke opvatting van eccle-
siologie, lijdt het geen twijfel dat hun
eigen ervaring met de universele Kerk
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heeft geholpen bij het vernieuwen van de
Kerk in Zuid-Afrika en aanmerkelijk heeft
bijgedragen tot de wijze waarop de plaat-
selijke Kerk heeft gereageerd op de be-
dreiging die de apartheid vormde voor de
geloofwaardigheid van het evangelie van
Christus. Ook geldt voor zowel gerefor-
meerden als katholieken dat de plaatselij-
ke Kerk in Zuid-Afrika, door de poging
het evangelie te beleven in een context
waarin sommige van de grootste uitda-
gingen van de mensheid aan de orde
waren, voor de universele Kerk getuigd
heeft van enkele tijdloze waarheden,
namelijk dat het onmogelijk is theologie
en ethiek, leer en leven, belijdenis door
woorden en belijdenis door daden, te
scheiden. In dit oprechte gemeenschappe-
lijke getuigenis zijn veel mensen de mar-
teldood gestorven, anderen gevangen ge-
zet of gefolterd, omdat zij kozen voor
Christus en de waarden van het Konink-
rijk. Een paar woorden uit de beroemde
Belijdenis van Belhar kunnen tot uitdruk-
king brengen waar het zowel voor de ge-
reformeerde als voor de Katholieke Kerk
om ging: “De Kerk, als eigendom van
God, moet staan waar Hij staat, namelijk
tegen de ongerechtigheid en bij de ont-
rechten (…) als volgeling van Christus
moet de Kerk getuigen tegen alle machti-
gen en bevoorrechten die uit zelfzucht
hun eigen belang zoeken en over anderen
beschikken en hen benadelen.”

3. Strijden voor Vrede in Noord-Ierland66

102. In Noord-Ierland hebben pogingen
van christenen om te leven volgens en te
getuigen van de waarden van het Ko-
ninkrijk Gods het noodzakelijk gemaakt
om te strijden tegen complexe factoren
die geweld bevorderen. Wat betreft land-
schap en bevolking is Noord-Ierland rijk
aan schoonheid en cultuur.67 Voor de bui-

tenwereld is het echter voornamelijk
bekend door nieuwsberichten die verslag
doen van het meest verschrikkelijke ge-
weld. Zoals de meeste politiek-religieuze
conflicten, heeft ook dit conflict diepe
historische wortels. De politiek van
Noord-Ierland wordt beheerst door de
vraag aangaande unie of afscheiding.
Reeds in de dagen voordat het geweld
losbarstte, werd dit politieke conflict
geordend langs duidelijk religieuze lijnen
als een conflict tussen een heersende pro-
testantse meerderheid, trouw aan de unie
met Groot-Brittannië, en een sociaal en
politiek gemarginaliseerde katholieke
minderheid, die sterk geloofde in een ver-
enigd Ierland.

103. Voor de uitbarsting van geweld in de
tweede helft van de jaren zestig van de
vorige eeuw stonden de protestantse en
de Katholieke Kerk tamelijk onkritisch
tegenover deze politiek-religieuze bond-
genootschappen. Tot het begin van de
jaren ‘70 was er geen officiële dialoog
tussen de gereformeerde tradities en de
Rooms-Katholieke Kerk; in het beste ge-
val was de verhouding er een van beleef-
de co-existentie, in het slechtste geval
was er sprake van argwaan en vijande-
lijkheid.

104. Aan protestantse zijde was de
Rooms-Katholieke Kerk, en wat werd be-
schouwd als haar buitensporige invloed
op de werkwijze en instellingen van de
Republiek Ierland, een bron van veel
angst en argwaan.68 Het ecclesiologisch
model, uitgedragen in pauselijke ency-
clieken zoals Mystici corporis en Humani
generis, was dat van de Kerk als volmaak-
te samenleving.69 Kerkelijke structuren en
instellingen werden beschouwd als door-
braak van het Koninkrijk Gods in de ge-
schiedenis. In deze context was de Kerk

66. Wij erkennen
dankbaar de
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lett (St. Mary’s
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lijk Beraad), die
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munity of Com-
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het Koninkrijk. Deze denkrichting tot op
zekere hoogte volgend, hadden de Noor-
delijke Nationalisten na de verdeling in
1921 afstand bewaard ten opzichte van
de Protestantse Staat en waren ze “een
samenleving in een samenleving” gewor-
den.70 De Katholieke Kerk werd de verbin-
dende factor in die samenleving; er was
een verstrengeling van katholicisme, Ierse
cultuur en politiek nationalisme.

105. Aan katholieke zijde werd de Oranje
Orde gezien als de invloedrijke, vereni-
gende macht van de op zich ongelijksoor-
tige elementen van protestantisme en
unionisme. Aangespoord door de eed
“onvermoeibaar tegenstand te bieden aan
de rampzalige dwalingen van Rome” en
“een protestantse staat in stand te houden
voor een protestants volk”, bevorderde de
Orde de onderlinge band tussen het unio-
nisme en het orangisme.71 De basis voor
dit verbond tussen unionisme en orangis-
me was een meestal onuitgesproken ec-
clesiologie van het Koninkrijk. De Oranje
Orde werd gezien als de uitwendige poli-
tieke manifestatie en viering van het Ko-
ninkrijk Gods in Noord-Ierland, door veel
protestanten beschouwd als het uitverko-
ren land.

106. Daarom leefden, tot aan de formele
oecumenische dialoog tussen de kerken in
de jaren ‘70, de beide gemeenschappen in
Noord-Ierland hoofdzakelijk autonoom
en politiek gescheiden. Doorslaggevend
bij de instandhouding van deze ervaring
in religieuze termen was het bestaan van
twee onverenigbare ecclesiologieën,
waarin ervan werd uitgegaan dat de over-
eenkomst tussen het Koninkrijk Gods en
zichtbare structuren van kerkelijk leven
min of meer direct correspondeerde met
op zichzelf staande en onverenigbare ker-
kelijk-politieke eenheden.

107. In het evangelie van Johannes, zo
hebben we al gezien (vgl. hoofdstuk I, nr.
41) “is het Jezus’ missie om vrede te bren-
gen. De boodschap van de verrezen Chris-
tus is vrede” (Joh 14,17; 16,33; 20,19).
Hoe moesten de kerken dan ware instru-
menten worden van het Koninkrijk Gods?
Hoe moesten ze instrumenten van vrede
worden? Hoe moesten ze ieder hun ge-
meenschap door de onverenigbare ideolo-
gieën van conflict heen leiden, naar een
raamwerk van collectieve behoefte en
wederzijdse afhankelijkheid? 

108. Vanuit katholiek perspectief ligt de
oorsprong van deze verschuiving in de
ecclesiologische aggiornamento van het
Tweede Vaticaans Concilie. Een eerdere
neiging tot een geïsoleerd zelfbeeld van
de Kerk werd vervangen door een diep
besef van de relatie tussen Kerk en we-
reld. Tegelijkertijd gaf de nadruk op de
Kerk als “sacrament van de eenheid van
heel het menselijk geslacht” (LG 1) een
nieuwe impuls aan het zoeken naar chris-
telijke eenheid, maar ook aan constructie-
ve dialoog met de andere wereldgods-
diensten. Voor de Katholieke Kerk in
Noord-Ierland waren de implicaties van
het Decreet over de katholieke deelneming
aan de oecumenische beweging (Unitatis
redintegratio) enorm. 

109. De nieuwe oecumenische impuls en
het sociale engagement waren providen-
tieel en kwamen precies op het juiste
moment. Vanaf 1969 was er een ernstige
escalatie van spanning en geweld tussen
de beide gemeenschappen. Het ontstaan
van de werkgroep van de vier belangrijk-
ste kerkelijke leiders in datzelfde jaar
wordt beschouwd als het eerste teken van
officiële samenwerking tussen Rooms-
Katholiek en protestants.72 Met het escale-
ren van de onlusten werd dit een essen-
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tieel getuigenis van onderlinge tolerantie
en respect in een overigens wanhopige
situatie. In mei 1970 leidde het werk van
de vier kerkelijke leiders tot de oprichting
van de Joint Irish Council of Churches-
Roman Catholic Group (Gezamenlijke
Groep van de Ierse Raad van Kerken en de
Rooms-Katholieke Kerk).73 Kerkleden
trachtten, dikwijls met gevaar voor zich-
zelf, zichtbaar uiting te geven aan hun
overtuiging dat het Koninkrijk Gods niet
gediend wordt door conflicten en geweld
tussen beide gemeenschappen. In maart
1972 nodigde de Ierse Bisschoppenconfe-
rentie vertegenwoordigers van de prote-
stantse kerken in Ierland uit voor een
gezamenlijke ontmoeting waar het hele
terrein van de oecumene de revue zou
passeren. De Ierse Raad van Kerken ver-
welkomde de uitnodiging van de katho-
lieke bisschoppen enthousiast als “een
van de meest vooruitstrevende zetten die
in Ierland waren gedaan”. Door dit initia-
tief kwam in 1973 de eerste Ballymascan-
lon Bijeenkomst tot stand, wat later de
Interkerkelijke Bijeenkomst werd, die tot
op de dag van vandaag wordt gehouden.74

110. Twee van de meest invloedrijke pro-
jecten die voortkwamen uit deze krachti-
ge nieuwe oecumene waren de Christmas
Peace Campaign (Kerstmis Vredescam-
pagne) in 1974 en de Interkerkelijke
Werkgroep over Violence in Ireland (Ge-
weld in Ierland), die in 1976 rapport uit-
bracht.75 Zulk gezamenlijk christelijk ge-
tuigenis verwoordde op profetische wijze
de mogelijkheid van respect, tolerantie,
vriendschap en zelfs vergeving, over de
bestaande politieke, religieuze en culture-
le scheidslijn heen. Terwijl de politieke
leiders gevangen bleven binnen de tradi-
tionele grenzen, probeerden kerkelijke lei-
ders bruggen te bouwen tussen de plaat-
selijke gemeenschappen.76

111. De uiteindelijke impact van deze po-
gingen op de verdere ontwikkelingen in
Noord-Ierland is onmetelijk. De moeilijke
kwesties van de dag werden openhartig
besproken, dikwijls op pijnlijke wijze,
maar nu binnen de beperkende grenzen
van christelijk respect en christelijke ver-
geving. Het getuigt van de profetische
visie, vooruitziende blik en volharding
van deze verschillende kerkelijke activi-
teiten, dat veel van de concepten en
waarden die door deze reflecties tot stand
kwamen zo’n twintig jaar later zouden
opduiken, zij het in meer seculiere en
politieke termen, in de Belfast Agreement
(Belfast Verdrag).77 Een bijzonder frappant
voorbeeld hiervan is te vinden in de prin-
cipes voorgesteld door de Interkerkelijke
Werkgroep over Violence in Ireland,
namelijk:

– de kerken en hun leden handelen
rechtvaardig binnen hun eigen ge-
meenschap en jegens elkaar;

– de kerken komen slachtoffers van
onrecht te hulp en moedigen hun
leden aan alle mogelijke rechtmatige
actie te ondernemen om onrecht te
overwinnen;78

– de kerken moeten niet aarzelen direct
leiding te geven aan de publieke opi-
nie aangaande kwesties van gerech-
tigheid en moeten samen steun geven
aan alle politieke voorstellen waar-
door onrecht wordt aangevallen;

– de kerken moeten verzoening bevor-
deren en steunen;

– de kerken moeten alle politieke leiders
aanmoedigen niet het behalen van
een overwinning op hun tegenstan-
ders als hun taak te zien, maar juist
het bereiken van een rechtvaardige
overeenkomst met hen, en daarom
moeten ze openstaan voor ieder rede-
lijk vergelijk dat wordt voorgesteld.
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Zulke voorstellen waren toen uniek in
termen van de waarden die zij tot uit-
drukking brachten en de praktische im-
plicaties ervan. Vanuit een politiek ge-
zichtspunt waren ze profetisch.

112. De Ierse Bisschoppenconferentie
stelde een aantal bisschoppelijke commis-
sies in voor het gehele eiland, met name
de Irish Commission for Justice and Peace
(Ierse Commissie voor Gerechtigheid en
Vrede), de Commission for Social Welfare
(Commissie voor Sociale Bijstand) en de
Irish Commission for Prisoners Overseas
(Ierse Commissie voor Gevangenen Over-
zee). Deze commissies werden ook ge-
waardeerde bronnen voor pastorale en
praktische hulp. De Commissie voor
Gerechtigheid en Vrede speelde bijvoor-
beeld een belangrijke bemiddelende rol
tijdens de hongerstakingen in 1981; ook
verstrekte de Commissie een gedetailleer-
de analyse van de wanverhouding wat
betreft godsdienst bij de Noord-Ierse
ambtenaren en op andere terreinen van
werkgelegenheid (hetgeen indirect leidde
tot de instelling van de Fair Employment
Agency – Bureau voor Eerlijke Werkgele-
genheid) en werd samen met de Ierse
Raad van Kerken een Educatieproject
voor Vrede opgezet.

113. De Rooms-Katholieke bisschoppen
deden ook een beroep op de politieke
gemeenschap om de sociale en economi-
sche ongelijkheid van die dagen aan te
pakken. Kerkelijke vertegenwoordigers
hadden ontmoetingen met Britse staatse-
cretarissen en plaatselijke ambtenaren,
met wie de zorgen open en eerlijk gedeeld
konden worden.79

114. Een van de meest invloedrijke aspec-
ten van het leiderschap van de kerken in
deze tijd vloeide voort uit hun zorg voor

de gezinnen van mensen die gedood
waren. De altijd openbare uitvaarten
waren een geschikte gelegenheid voor
katholieke en protestantse geestelijken
om de christelijke waarden te verkondi-
gen aan een zo breed mogelijk publiek.
Eerlijk verslagen door de media, werden
er bij deze begrafenissen dikwijls held-
haftige oproepen gedaan door de nabe-
staanden: om een nieuwe geest van ver-
geving, het verwerpen van geweld,
respect voor de religieuze diversiteit en de
noodzaak tot vooruitgang gekenmerkt
door deze waarden. Zulke oproepen heb-
ben ongetwijfeld zowel impuls als rich-
ting gegeven aan het verdere zoeken naar
een politieke oplossing.80

115. Verzoening overstijgt het gelijk en
ongelijk van het conflict en doorbreekt zo
de vicieuze cirkel van geweld dat geweld
oproept, om nieuwe en duurzame relaties
tot stand te brengen. Vereist was het ge-
ven van volledige constitutionele erken-
ning aan beide identiteiten en het geven
van een gepaste politieke en institutionele
uitdrukking, op alle niveaus van besluit-
vorming aan zowel de protestantse als de
katholieke identiteit. “Het probleem van
Noord-Ierland is het vinden van wegen
om de beide tradities te delen, geen we-
gen om de ene of de andere te onderdruk-
ken of één van de twee ondergeschikt te
maken aan de ander. Het is het probleem
om twee gelijkelijk valide loyaliteiten, die
ieder een even valide historisch en moreel
recht hebben om constitutioneel te wor-
den erkend, een integraal deel van Noord-
Ierland te geven. Erkenning van twee
Ulster loyaliteiten, twee Ulster identitei-
ten, is een onontbeerlijke voorwaarde
voor iedere oplossing voor de complexe
problemen van Noord-Ierland.”81
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116. In de inleiding van de Belfast Agree-
ment worden alle deelnemers verplicht
“tot het bereiken van verzoening, toleran-
tie en wederzijds vertrouwen, en tot de
bescherming en verdediging van de rech-
ten van allen, en tot partnerschap, gelijk-
heid en wederzijds respect als de basis
van verhoudingen”. Het einde van een
meerderheidsregering die zich weinig
aantrekt van de minderheid, het principe
van consensus over de grenzen van de
gemeenschappen heen, de terugkeer tot
decentralisatie, het oprichten van een
Commissie voor de Mensenrechten, het
voorstel voor een Bill of Rights (officiële
verklaring van de rechten van bepaalde
groepen en personen), de onderlinge af-
hankelijkheid van noord-zuid, oost-west
instellingen, de Herziening van de Politie
en het Strafrechtsysteem, de nieuwe
Gelijkheidscommissie, de Nieuwe Slacht-
offercommissie, de erkenning van lin-
guïstische diversiteit, het streven naar
sociale insluiting en economische ont-
wikkeling, het streven naar uitsluitend
vreedzame en democratische middelen
om het Ierse conflict op te lossen, dat
alles was zowel impliciet als expliciet aan-
wezig in de commentaren en geschriften
van veel interkerkelijke groepen en indivi-
duen in de periode direct voorafgaande
aan de Belfast Agreement. De noodzaak
tot zulk engagement is er nog steeds, tot
op de dag van vandaag, omdat spannin-
gen en conflicten tussen gemeenschappen
dicht onder de oppervlakte zitten.

117. Er kan geen twijfel over bestaan dat
religieuze factoren, zoals onopgeloste
strijdpunten over leerstukken uit de zes-
tiende eeuw, een belangrijke rol hebben
gespeeld in de politieke en culturele iden-
titeit aan beide zijden van het conflict.
Voor veel gelovigen maar ook niet-gelo-
vigen was de politiek-religieuze strijd

tussen katholieken en protestanten in
Noord-Ierland gedurende de tweede helft
van de twintigste eeuw meer dan alleen
een negatief getuigenis voor het christen-
dom; het was een belediging voor het
evangelie van Christus. Vier eeuwen na
de versplintering van de westerse kerk
worden de schadelijke gevolgen van de
verdeeldheid nog steeds gevoeld, op soms
werkelijk vreselijke wijze. 

118. Wat werd er dus verlangd van de
kerken in Noord-Ierland, geconfronteerd
met deze situatie? Uit het bovenstaande
kan zonder twijfel worden geconcludeerd
dat de Katholieke en de protestante kerk
samen een diepgaande weg hebben afge-
legd en hebben geprobeerd de waarden
van het Koninkrijk Gods te beleven in een
waarachtig moeilijke situatie. Maar wat
heeft dit nieuwe gemeenschappelijke doel
bevorderd?

119. Wat de Katholieke Kerk betreft, het is
onmogelijk de bevrijdende ontwikkeling
te overschatten, die het gevolg was van
de aggiornamento van het Tweede Vati-
caans Concilie (1962-65). Onder invloed
van de beweging ter bevordering van bij-
belstudie, waardoor exegese en onderwijs
in het hedendaagse katholicisme werden
vernieuwd, streefde de Kerk ernaar de
evangelische idealen met nieuwe energie
te presenteren. Door het werk van het
Concilie zag de Kerk weer de mogelijk-
heid deze idealen aan te bieden in bruik-
bare bijbelse termen. Natuurlijk volgde
hieruit een hernieuwde ecclesiologie, die
de weg opende voor nieuwe ontwikkelin-
gen in iedere plaatselijke Kerk over de
hele wereld, waaronder de Kerk in Noord-
Ierland. Een ooit eenzelvig begrip van de
Kerk werd vervangen door een diep besef
van de relatie van de Kerk met de wereld.
Katholieken werden officieel aangespoord
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vriendschappelijke relaties met hun pro-
testantse buren aan te knopen.

120. Het is belangrijk de impact van de
metanoia van de Katholieke Kerk op de
protestantse gemeenschap zelf niet te
onderschatten. Het is duidelijk dat een
verandering in een deel van het lichaam
de mogelijkheid heeft het geheel te beïn-
vloeden. Velen zullen wellicht verbaasd
zijn geweest en misschien zelfs wel enigs-
zins wantrouwend over deze plotselinge
ommekeer. Toch verwelkomden grote
delen van de protestantse kerk de moge-
lijkheden die zich konden aandienen in
een nieuw tijdperk van interkerkelijke
relaties. Wat de uiteindelijke impact van
zulke oecumenische pogingen zal zijn is
nu nog niet te berekenen.

121. Natuurlijk was, zoals dat altijd het
geval is, een nieuwe engagement wat be-
treft de opdracht van het Koninkrijk aan-
gaande gerechtigheid en vrede helemaal
niet gemakkelijk voor de mensen die erbij
betrokken waren. Het vereiste een on-
weerstaanbaar christelijk getuigenis te-
genover verschrikkelijk en angstaanja-
gend kwaad. Door de waarden van het
Koninkrijk aan te nemen, ervoeren veel
mensen persoonlijk de gewelddadige te-
genstand die Christus Zelf heeft ervaren
toen Hij het Koninkrijk Gods verkondig-
de. Er zijn aan beide kanten martelaren
geweest. Wat geeft kracht aan zulk held-
haftig getuigenis? Voor zowel katholieken
als protestanten is daar bovenal de gena-
de van het biddend vieren van Woord en
Sacrament. In de liturgie houdt de Kerk
contact met de verrezen Heer en wordt
daardoor geïnspireerd om trouw te blij-
ven, zelfs als dat het ultieme getuigenis
inhoudt dat men zijn leven geeft voor de
waarden van Christus’ Koninkrijk.

122. En hoe moeten de mensen van
Noord-Ierland nu verder? De kerken heb-
ben duidelijk de verantwoordelijkheid om
samen verder te gaan en gemeenschappe-
lijk te getuigen van de duurzame waarden
van het Koninkrijk Gods, zelfs als dat
getuigenis af en toe nog steeds gecon-
fronteerd wordt met het ondoorgrondelij-
ke mysterie van het kwaad.

Conclusie

123. In de drie verhalen die hier zijn ge-
presenteerd en die pogingen laten zien
om de waarden van het Koninkrijk te
bevorderen, zitten talloze factoren die te
maken hebben met de specifieke en unie-
ke context. Ze roepen belangrijke vragen
op voor gereformeerden en katholieken,
in onze poging de mogelijkheden van
gezamenlijk getuigenis op een conse-
quente manier te verdiepen en uit te brei-
den. Hoe kunnen wij, in verschillende
omstandigheden, Gods wil in dienst van
het Koninkrijk onderscheiden? Dit is de
vraag die we nu samen in hoofdstuk III
gaan overwegen. 

Hoofdstuk III

Gods wil onderscheiden in dienst 
van het Koninkrijk

124. Het bij elkaar zetten van bijbelse en
traditionele leer over het Koninkrijk Gods
en de verhalen over gezamenlijk getuige-
nis door onze gemeenschappen in Cana-
da, Zuid-Afrika en Noord-Ierland, gepre-
senteerd in de twee vorige hoofdstukken,
laten zien hoe onze identiteit als christe-
lijke gemeenschappen is geworteld in het
aanvaarden van Gods boodschap en het
proberen daar naar te leven in de omstan-
digheden van onze tijd. De combinatie
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van deze hoofdstukken is van belang
voor dit rapport omdat hierdoor de corre-
latie tussen het horen en het beleven van
het evangelie wordt belicht en duidelijk
wordt dat het een niet zonder het ander
kan. Als zodanig leiden ze rechtstreeks tot
dit derde hoofdstuk, waarin zal worden
overwogen hoe onze gemeenschappen
Gods wil onderscheiden voor hun dienst
aan het Koninkrijk in de huidige omstan-
digheden over de gehele wereld.

1. Het maken van onderscheid 
en de heilige Geest

125. Het maken van onderscheid kan
worden omschreven als het proces van
luisteren naar de heilige Geest om de aan-
wezigheid van God te ontdekken, evenals
de tekenen van Gods activiteit in de men-
selijke geschiedenis en Gods wil of oproep
in welke situatie dan ook. Het legt de
aanwezigheid van het Koninkrijk Gods
bloot, dat Paulus bondig beschreef in ter-
men van “gerechtigheid, vrede en vreug-
de door de heilige Geest” (Rom 14,17).
Waar die eigenschappen ontbreken of
zelfs geweld aangedaan worden, zijn leer-
lingen van Christus verplicht te werken
aan verandering , in gehoorzaamheid aan
Zijn opdracht “zoek eerst het Koninkrijk”
(Mt 6,33). “Onderscheiding van de gees-
ten” is een van de gaven geschonken door
de heilige Geest voor het algemeen wel-
zijn (1Kor 12,10); hierdoor wordt de
christelijke gemeenschap in staat gesteld
de evangelische waarden te bevorderen,
die geopenbaard zijn in de woorden en
daden van Jezus. Het geeft nieuw inzicht
in de manifestatie van Christus en nieuw
perspectief voor de gehele gemeenschap,
die wordt uitgenodigd God opnieuw te
ontmoeten en het geloof opnieuw te belij-
den.

126. Het evangelie van Johannes belicht
in de passages over de Paracleet, tijdens
het Laatste Avondmaal, de rol van de
Geest in het proces van onderscheiding.
Jezus heeft Zijn leerlingen beloofd: “Dan
zal ik de Vader vragen jullie een andere
pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal
zijn: de Geest van de waarheid. De wereld
kan hem niet ontvangen, want ze ziet
hem niet en kent hem niet. Jullie kennen
hem wel, want hij woont in jullie en zal
in jullie blijven” (Joh 14,16-17). Deze uit-
spraak laat zien dat de Geest een alterna-
tief biedt voor de wereldse kijk op de din-
gen. Bovendien is er continuïteit tussen
wat Jezus heeft geleerd en wat de Geest
zal leren: “Dit alles zeg ik tegen jullie nu
ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbe-
zorger, de heilige Geest die de Vader jullie
namens mij zal zenden, jullie alles duide-
lijk maken en alles in herinnering bren-
gen wat ik tegen jullie gezegd heb” (Joh
14,25-26). En ook: “Ik heb jullie nog veel
meer te zeggen, maar jullie kunnen het
nog niet verdragen. De Geest van de
waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de
weg wijzen naar de volle waarheid. Hij
zal niet namens zichzelf spreken, maar hij
zal zeggen wat hij hoort en jullie bekend-
maken wat komen gaat” (Joh 16,12-13).
In het licht van zulke teksten kan onder-
scheiding gezien worden als een proces
van herinnering, waarbij de profetische
betekenis van de heilsgeschiedenis het
heden verlicht en erop wordt toegepast,
waarbij de implicaties voor de toekomst
worden verkondigd. Er wordt geprobeerd
de waarheid van de Blijde Boodschap,
Gods bevrijdende macht in een gegeven
context, te begrijpen en over te dragen. 

127. De Geest die christenen leidt in het
proces van onderscheiding is ook actief in
het tot stand brengen van het Koninkrijk
Gods over de gehele wereld. Zoals de eer-
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ste gereformeerd-rooms-katholieke dia-
loog bevestigde: “Het is door de Geest dat
Christus werkt in de schepping en in de
verlossing. De Geest, de aanwezigheid
van de verrezen Heer in de wereld, beves-
tigt en openbaart de verrijzenis en be-
werkt de nieuwe schepping. Christus, die
de Heer van alles is en werkt in de schep-
ping, wijst naar God de Vader Die, in de
Geest, de geschiedenis leidt en richting
geeft …”82 Een van de tekenen van de
aanwezigheid van de Heer in de geschie-
denis kan worden gevonden “in die bewe-
gingen van de menselijke geest die, met
of zonder de hulp van de kerk, het doel
van Zijn Koninkrijk bereiken”.83

128. Sommigen zouden in de verleiding
kunnen komen Christus’ belofte van het
Koninkrijk aan de ene kant te stellen te-
genover het leven van de kerk aan de
andere kant. Maar het boek Handelingen
pleit tegen dit gezichtspunt, door te ver-
halen hoe de heilige Geest de kerk, door
pijn en strijd, leidt tot het onderscheiden
en aanvaarden van Gods wil. Zulk onder-
scheid kan ook leerstellig van aard zijn.
Paulus benadrukt de leer van redding
door genade middels het geloof, door te
beargumenteren dat bekeerlingen uit het
heidendom de voorschriften van de cere-
moniële wet niet hoeven te onderhouden
(vgl. Gal 1,6-19). Johannes wijst erop hoe
beslissend de leer aangaande de mensheid
van Jezus Christus is voor het onder-
scheid van de gemeenschap: “De Geest
van God herkent u hieraan: iedere geest
die belijdt dat Jezus Christus als mens
gekomen is, komt van God” (1Joh 4,2). De
Geest brengt de gedoopte nieuwheid van
leven, stelt de gelovige in staat de wil van
God te onderscheiden: “U moet uzelf niet
aanpassen aan deze wereld, maar veran-
deren door uw gezindheid te vernieuwen,
om zo te ontdekken wat God van u wil en

wat goed, volmaakt en hem welgevallig
is” (Rom 12,2). De Geest bouwt de kerk op
door haar verschillende gaven (charisma-
ta) te schenken ten bate van het gehele
lichaam. Zo raakt het Koninkrijk de kerk
en maakt zijn aanwezigheid tastbaar.
Bovendien moedigt de heilige Geest ons
aan binnen te gaan in het kindschap, de
vrijheid en de vernieuwing van leven van
hen die, door Christus, “kinderen van
God” zijn (vgl. Rom 8,9-17). 

129. Onderscheiden betekent ook het dui-
den van de tekenen van de tijd (vgl. Mt
16,3). Zoals onze beschouwing over het
onderscheiden door onze gemeenschap-
pen in Canada, Zuid-Afrika en Noord-Ier-
land heeft aangetoond, kunnen er veel
factoren in het spel zijn in de verschillen-
de sociale situaties waarin christenen
worden opgeroepen om te getuigen van
het evangelie. Soms kunnen politieke en
economische factoren, rassenkwesties, en
nog andere, vermomd worden met de
dekmantel van godsdienst of ‘gerecht-
vaardigd’ worden met een beroep op
Schrift of traditie. Het is niet altijd ge-
makkelijk de ware aard van bepaalde
situaties, de oorzaken ervan of de oploss-
ingen ervoor te ontdekken. Een bijzonder
gevaar is de selectieve onoplettendheid,
dat wil zeggen het over het hoofd zien
van bewijs van onrecht, omdat zulk be-
wijs van leerlingen van Christus zou eisen
dat ze een gemakkelijke instemming met
de status quo moeten opgeven en de uit-
dagende taak op zich nemen te proberen
de noodzakelijke verandering door te
voeren. Het onderzoek en de dialoog die
nodig zijn voor onderscheiding vergen
inspanning en het proces kan pijnlijk
zijn. Tegelijkertijd dient het getuigenis
van voorbeeldige figuren uit verleden en
heden als gids, en wijst profetisch de weg
waarlangs God de kerk roept.

82. The Presence
of Christ in
Church and
World, § 45. 

83. A.w., § 48. 
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2. Gemeenschappelijke bronnen 
van onderscheid

130. Het Woord van God is de voornaam-
ste bron waardoor de heilige Geest het
onderscheid van de kerk leidt. Aan ons
dialoogteam is verslag uitgebracht over
de manier waarop gemeenschappen in
Zuid-Afrika, door hun regelmatig samen
reflecteren over de Schriften, in staat
waren situaties in het dagelijks leven te
herkennen die in tegenspraak waren met
het Koninkrijk Gods en aangemoedigd
werden actie te ondernemen om dergelij-
ke situaties te veranderen. Leven met het
Woord van God is een noodzakelijke
voorwaarde voor onderscheiding. In een
van onze eerdere rapporten stond te
lezen: “In de geschiedenis heeft Gods
Woord een drievoudige gestalte aangeno-
men. De primaire gestalte is het vleesg-
worden Woord : Jezus Christus, geïncar-
neerd, gekruisigd en verrezen. De tweede
gestalte is het Woord zoals dat gesproken
is in Gods geschiedenis met Zijn volk en
is neergelegd in de geschriften van het
Oude en het Nieuwe Testament als getui-
genis van Jezus Christus. De derde gestal-
te van Gods Woord is het Woord zoals dit
aanhoord en verkondigd wordt in de pre-
diking, in het getuigenis en in het hande-
len van de Kerk. Deze derde gestalte is
afhankelijk van en gebonden aan de
tweede, en heeft zo toegang tot de eerste
gestalte, het in Jezus Christus vleesge-
worden Woord.”84 Onze gemeenschappen
bevestigen allebei het ultieme gezag van
het Woord van God voor het onderschei-
den van Gods wil voor de kerk. Maar de
wegen waarlangs we menen toegang tot
dat Woord te hebben kunnen heel ver-
schillend zijn. 

131. In de huidige fase van de gerefor-
meerd-katholieke dialoog is er opzettelijk

naar gestreefd te luisteren naar christelijke
stemmen uit het verleden, in het bijzonder
uit de tijd van de kerkvaders, die een
gemeenschappelijke erfenis voor ons vor-
men, omdat ze dateren van vóór onze
scheiding. In de mate waarin deze erfenis
de morele implicaties van het leerling-
schap heeft behandeld, kan gezegd wor-
den dat we een gemeenschappelijke mo-
rele erfenis delen met betrekking tot het
interpreteren van het Woord van God
aangaande christelijk gedrag en christelij-
ke handelwijze in de samenleving. Zelfs
na de scheiding bleven de gereformeerden
en de rooms-katholieken, zij het op ver-
schillende manieren, zich sterk bewust
van hun morele verplichting dienaren van
het Koninkrijk Gods in de samenleving te
zijn. Onze tradities hebben veel geleerd
van de seculiere worsteling om sociale
verandering in het negentiende-eeuwse
Europa en Noord-Amerika. Beide gemeen-
schappen erkennen ook dat deze geschie-
denis niet alleen een succesverhaal is,
maar tevens de schaduwzijden van mis-
lukking kent. Deze geschiedenis van re-
flectie over de morele geboden van het
Koninkrijk Gods en het al dan niet bevor-
deren van de waarden ervan, in het bij-
zonder op het gebied van sociale gerech-
tigheid, kan vandaag de dag bijdragen tot
onderscheiding. Het is bovendien belang-
rijk te erkennen dat culturele ontwikkelin-
gen, soms zonder een directe link met de
traditie van christelijke reflectie en actie,
beslissend kunnen zijn voor de wijze
waarop kwesties tegenwoordig benaderd
worden. Zo dankt de ontwikkeling van het
besef van mensenrechten evenveel aan
filosofische, culturele en politieke vooruit-
gang als aan inzichten die het gevolg zijn
van expliciete reflectie over het evangelie. 

132. Een van de essentiële aanwijzingen
voor het onderscheiden van Gods wil

84. Towards a
Common Under-
standing of the
Church, § 96. 
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aangaande het getuigenis van de kerk in
de samenleving is de stem van de armen.
De overtuiging dat de armen niet over het
hoofd gezien mogen worden kunnen we
halen uit Jezus’ eigen woorden en daden.
In de beschrijving van het Laatste Oordeel
in het evangelie van Matteüs identificeert
Jezus zich met de noodlijdenden (vgl. Mt
25,31-46); de wijze waarop men zorgt
voor de hongerigen, de dorstigen, de
naakten en de daklozen vormt het criteri-
um voor het binnengaan in het Rijk der
hemelen. Jezus had zorg voor het welzijn
van mensen in dit leven, niet alleen in de
vervulling die beloofd is voor het einde
der tijden. Hierin weerklinkt de zorg die
al tot uitdrukking wordt gebracht in het
verhaal van Exodus. God sprak tot Mozes
uit de brandende doornstruik: “Ik heb
gezien hoe ellendig mijn volk er in Egyp-
te aan toe is, ik heb hun jammerklachten
over hun onderdrukkers gehoord, ik weet
hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald
om hen uit de macht van de Egyptenaren
te bevrijden, en om hen uit Egypte naar
een mooi en uitgestrekt land te brengen,
een land dat overvloeit van melk en
honing” (Ex 3,7-8). Als het Koninkrijk
Gods aan de armen behoort (vgl. Lc 6,20),
dan moeten we ons afvragen hoe de stem
van hen die arm en berooid zijn en die
gediscrimineerd worden, doeltreffend en
doorslaggevend wordt gehoord in onze
gemeenschappen, zodat die een gids
wordt voor onze interpretatie van de
wijze waarop God ons roept om vandaag
het Koninkrijk te dienen.

133. Onderscheiding vindt plaats in het
besef dat, hoewel het Koninkrijk Gods
aanwezig is in het leven en het getuigenis
van de kerk, dat toch niet ‘uitputtend’ is.
De kerk, als voorsmaak van het Konink-
rijk Gods, is geroepen om te getuigen
tegen de egocentrische hebzucht en xeno-

fobie waardoor culturen tegenwoordig
kunnen worden gekenmerkt. Christenen
erkennen dat het hele universum aan God
toebehoort en zijn in staat tekenen van
het Koninkrijk Gods in andere volken te
zien – tekenen dat de heilige Geest in hen
werkt. Het eerste scheppingsverhaal
noemt de verschillende wezens die door
God in het begin worden gevormd her-
haaldelijk “goed”. Die waardering zou ook
kunnen worden toegepast op veel van de
verscheidenheid tentoongespreid door
menselijke culturen en tradities. Respect
voor anderen houdt ook respect in voor
alles wat er goed en waar is in hun cul-
tuur en hun godsdienst, hetgeen wij
erkennen als we zien dat het in overeen-
stemming is met het Koninkrijk. De kerk
getuigt tegenover de aanhangers van
andere godsdiensten door de kwaliteit
van haar eigen leven en trouw. Tegelijker-
tijd schrikken leerlingen er niet voor
terug, uit gehoorzaamheid aan Christus
en liefde voor hun naasten, hun geloof in
Jezus Christus als Heer expliciet te delen,
in overeenstemming met de mogelijkhe-
den die tijd en plaats bieden. Niet alleen
zijn gereformeerde en rooms-katholieke
christenen in staat geweest tot een niet
aflatende samenwerking ter bevordering
van gerechtigheid en vrede, maar ze heb-
ben ook kunnen samenwerken met men-
sen van andere godsdiensten om hun
samenleving om te vormen in overeen-
stemming met algemeen gehuldigde
overtuigingen. We zien waarden van het
Koninkrijk in het leven en werken van die
andere geloven en kunnen van hen leren
en met hen samenwerken om gemeen-
schappelijke doelen te bereiken. 
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3. Verschillen tussen gereformeerden 
en rooms-katholieken in het gebruik 
van de bronnen

134. Ons gebruik van de bovengenoemde
bronnen – het Woord van God en de
geïnspireerde verwoording daarvan in de
Schrift, het erfgoed van de traditie, de
stem van de armen en het getuigenis van
mensen van goede wil die geen christen
zijn – houdt verband met en wordt geleid
door onze kenmerkende opvattingen over
wat zoal kan dienen als echte bron om de
wil van God te onderscheiden.

135. De gereformeerde traditie staat be-
kend om het onwrikbaar standpunt dat,
in laatste instantie, alleen de Schrift, ge-
lezen en verstaan op bepaalde tijden en in
bepaalde plaatsen, door mensen en kerk-
gemeenschappen die door deze tijden en
plaatsen gekenmerkt zijn, het uiteindelij-
ke gezag kan zijn in het gemeenschappe-
lijk onderscheidingsproces. Dit betekent
niet dat de Schrift het enige gezag is,
maar de Schrift is wel het ultieme gezag.
Het model van onderscheiding ontstaat
uit de dialoog tussen de Schrift en het
leven. Nieuwe inzichten kunnen zich
voordoen als de Schrift wordt gelezen
met nieuwe ogen of als er tegenstellingen
lijken te bestaan tussen bepaalde levens-
omstandigheden aan de ene kant en de
algemeen aanvaarde interpretatie van de
Schrift aan de andere. Zulke onderschei-
ding wordt ook verrijkt door het getuige-
nis van andere tradities binnen het chris-
telijk geloof en daarbuiten. Het feit dat de
Schrift alleen het gezag van Jezus Chris-
tus in de kerk heeft, betekent dat de ande-
re autoriteiten van het verleden – de
geloofsbelijdenissen en conciliaire beslis-
singen van de ‘ongedeelde’ kerk, de opge-
tekende overtuiging van hen die worden
geacht ‘kerkvaders’ te zijn, maar ook de

voortreffelijke belijdenissen van de gere-
formeerde kerken zelf – alleen kunnen
worden beschouwd als ‘ondergeschikte
normen’. De mate waarin deze in overeen-
stemming zijn met de Heilige Schrift is de
mate waarin ze gezag hebben. Gerefor-
meerde gelovigen zien zo’n benadering
als de juiste manier om het Woord van
God de plaats te geven die het toekomt. 

136. Gereformeerde gelovigen kunnen
zich toevertrouwen aan nieuwe interpre-
taties en uitingsvormen van het christe-
lijk geloof, op voorwaarde dat die nieuwe
aanspraken in overeenstemming zijn met
de boodschap van de Schrift, gemeen-
schappelijk geïnterpreteerd in dialoog
met de gereformeerde traditie. Deze gere-
formeerde positie toont een duidelijk
besef van de aanwezigheid van de heilige
Geest. In de gereformeerde opvatting spe-
len kerkelijke vergaderingen een beslis-
sende rol bij onderscheiding, maar gere-
formeerde christenen weten dat alle
kerkelijke uitspraken onderhevig zijn aan
revisie en alle instituten aan hervorming,
vanwege de voortdurende leiding van de
heilige Geest in de loop van de geschiede-
nis. Dit is juist de reden waarom alle
gelovigen, zelf profeet, priester en koning
(dienaar), geroepen zijn om rijp te worden
in hun eigen geloof en in staat om voor
zichzelf te onderscheiden en te oordelen
in alle geestelijke zaken. Uiteindelijk is dit
de grondgedachte achter het conciliaire
systeem van kerkbestuur, dat wijd ver-
spreid is in de gereformeerde kerken.

137. Rooms-katholieken beschouwen de
Schrift als “het hoogste gezag in geloofs-
zaken”.85 Het is het Woord van God,
schriftelijk vastgelegd onder aandrift van
de heilige Geest. Dit Woord wordt “onge-
rept doorgegeven” door de Traditie, die
dus onmisbaar is voor de interpretatie

85. Johannes
Paulus II, Ency-
cliek Ut unum
sint (25 mei
1995), 79 [Ned.
vert. in: Kerkelijke
documentatie
23/6-7 (oktober
1995), 326].
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van het Woord.86 Deze opvattingen zijn
geworteld in de diepe erkenning van het
feit dat het opschrijven, de erkenning en
de interpretatie van de goddelijk geïnspi-
reerde Schriften nauw verbonden zijn
met het leven van de gemeenschap van
de leerlingen. Daarom refereren katholie-
ken bij het interpreteren van Gods Woord,
uit principe aan de Traditie en aan de
onderscheiding van de Kerk, in het bij-
zonder omdat de laatstgenoemde is neer-
gelegd in officiële leerstukken. Het gezag
van de Traditie wordt afgeleid van het feit
dat deze wordt geleid door de heilige
Geest, van Wie Jezus heeft beloofd dat Hij
Hem zou zenden met het doel Zijn ge-
meenschap tot de volle waarheid te bren-
gen (vgl. Joh 16,13). De liturgie biedt bij
uitstek de gelegenheid om het Woord te
beschouwen en te vieren in aanbidding
en sacrament. Zo is de ‘wet van het bid-
den’ (lex orandi) tegelijk een heel belang-
rijke ‘wet van het geloven’ (lex credendi).

138. Onderscheiding van het Woord en de
toepassing ervan op de omstandigheden
van het leven vindt ook plaats in kleine
groepen die samenkomen om de Schriften
te bestuderen en in de persoonlijke over-
wegingen van individuele personen, als
zij de rijkdommen van het Woord in hun
hart overwegen, naar het voorbeeld van
Jezus’ moeder Maria. Indachtig het feit
dat de Schrift niet slechts een menselijk
bedenksel is (vgl. 2Pe 1,20) en dat Jezus
Zelf kritiek had op de manier waarop
sommige mensen ‘het woord Gods krach-
teloos maakten’ (vgl. Mc 7,8.13), geloven
katholieken dat de Kerk de plicht heeft
‘alles te onderzoeken’ (vgl. 1Tes 5,21), om
te onderscheiden wat werkelijk tot het
Woord behoort. Bij het proces van onder-
scheiding is het gehele profetische volk
van God (leken en priesters; vgl. Lumen
gentium, 12) betrokken; zij hebben, sa-

men met de gave van het geloof, ook het
‘geloofsgevoel’ (sensus fidei) ontvangen,
dat hen in staat stelt het Woord van God
te herkennen voor wat het is, te groeien
in diepere kennis ervan en het toe te pas-
sen in hun dagelijks leven. Bevoegde
theologen en exegeten, die zich wijden
aan diepgaander onderzoeken van de
openbaring, leveren een onvervangbare
bijdrage aan de voortdurende taak van de
Kerk om het Woord van God te interpre-
teren.

139. Ten slotte wordt de beslissende rol in
het proces van onderscheiding uitgeoe-
fend door de bisschoppen, wier eenheid in
geloof en liefde wordt bevestigd door hun
gemeenschap met de opvolger van Petrus,
de bisschop van Rome. Katholieken gelo-
ven dat een van de redenen waarom
Christus de apostelen heeft uitgekozen en
aan hen en aan hun opvolgers de taak
heeft toevertrouwd de gemeenschap in
Zijn naam te leiden, was de Kerk te voor-
zien van speciale hulp bij het interprete-
ren van Gods Woord. Om te onderschei-
den welk getuigenis vereist is aangaande
sociale kwesties, putten katholieken uit de
leer van de universele Kerk, zoals die is
weergegeven in de sociale leer van conci-
lies, bisschoppen en pausen. Uiteindelijk
kan op basis van zulke morele principes,
die gedeeld worden door de wereldwijde
gemeenschap, plaatselijk een precieze
actielijn worden onderscheiden, door een
zorgvuldige overweging van wat het
Koninkrijk Gods in iedere specifieke situ-
atie vereist.

140. Gereformeerden en rooms-katholie-
ken zijn het erover eens dat het leerling-
zijn van Jezus Christus de onderscheiding
van Gods wil aangaande ethische kwes-
ties en moreel gedrag met zich mee-
brengt. Beide gemeenschappen zijn zich

86. Tweede Vati-
caans Concilie,
Dei verbum, 9.
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bewust van de complexiteit aangaande
morele onderscheiding. De openbaring
van Gods Woord is voor ons een blijven-
de bron van inspiratie op dit gebied, ter-
wijl wij erkennen dat we niet kunnen ver-
wachten in de Schrift een kant-en-klare
oplossing te vinden voor de morele situ-
aties waarmee mensen vandaag de dag
worden geconfronteerd. Beide gemeen-
schappen erkennen de bijdrage van het
gebruik van de menselijke rede aan more-
le en ethische onderscheiding, ofschoon
theologen en ethici in onze gemeen-
schappen af en toe dat filosofisch ver-
staan van goed en kwaad, dat meestal de
‘theorie van het natuurrecht’ wordt ge-
noemd, op verschillende en zelfs tegenge-
stelde manieren beoordeeld hebben. Het
is algemeen bekend dat de katholieke leer
de mogelijkheid onderschrijft dat men
goede en kwade handelingen kan onder-
scheiden op grond van het natuurrecht. 

141. In beide gemeenschappen wordt ten
volle het belang van de situatie onder-
kend om te onderscheiden wat onder be-
paalde omstandigheden gedaan zou moe-
ten worden. Het geweten gaat een rol
spelen zodra er sprake is van subjectieve
schuld of onschuld. Beide gemeenschap-
pen erkennen dat het geweten, als het
begrip van een bepaald individu met
betrekking tot wat goed en kwaad is,
gevormd wordt in de groei van kind tot
volwassene en dat de kerk een belangrijke
bijdrage heeft te leveren bij de goede vor-
ming van het geweten van de gelovigen
in het licht van het evangelie. Daar
moreel onderscheid steeds meer een on-
derwerp is dat potentieel kerkscheidend
kan werken en daar dit huidige rapport de
nadruk legt op moreel engagement in
verschillende sociale kwesties, vinden wij
het belangrijk sommige van deze aspec-
ten van morele onderscheiding hier te

signaleren. Ze moeten deel gaan uitma-
ken van de voortschrijdende dialoog tus-
sen onze beide gemeenschappen in de
toekomst. 

142. In de huidige fase van de dialoog
betekende onze keuze de rol van de kerk
te onderzoeken in relatie met de groei van
het Koninkrijk Gods, dat onze drie verha-
len over gemeenschappelijk getuigenis
zich vooral concentreren op sociale
ethiek. We hebben gezien dat onze geza-
menlijke zorg voor sociale gerechtigheid,
in relatie met het Koninkrijk Gods als een
alternatief visioen voor de mensheid en
de vindplaats van evangelische waarden
en menselijke hoop, gezamenlijk getuige-
nis mogelijk maakt, dat op velen plaatsen
over de gehele wereld al gegeven wordt,
ook al zijn we nog niet geheel verenigd.
Het Koninkrijk Gods roept ons dringend
op tot betrokkenheid bij gerechtigheid en
vrede en moedigt ons aan met een ge-
meenschappelijke stem te spreken, zoals
onze ervaringen in Canada, Zuid-Afrika
en Noord-Ierland hebben aangetoond. 

4. Verschillende patronen 
van onderscheid 

143. Evenals onderscheiding in het alge-
meen, vindt onderscheiding bij ethische
kwesties in ieder van onze gemeenschap-
pen plaats volgens verschillende model-
len en gewoonten. Het rooms-katholieke
morele denken wordt dikwijls geleid door
de sociale leer die te vinden is in de leer-
stukken van concilies, synodes, Bisschop-
penconferenties en pauselijke encyclie-
ken. Voor gereformeerde gemeenschap-
pen wordt het leerling-zijn bevorderd
door een voortschrijdende traditie van
een beleid inzake sociaal getuigenis en
ethische reflectie, waardoor actie in
plaatselijke contexten wordt geleid en het
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onderlinge leren wordt bevorderd. Onze
gemeenschappen kunnen door elkaars
ethische onderscheiding en elkaars getui-
genis worden uitgedaagd, verlicht en
aangemoedigd.

144. Onze modellen van onderscheiding
zijn gerelateerd aan en worden geleid
door onze verschillende ecclesiologieën
en onze verschillende opvattingen over
gezag en de rol van ervaring in onze tra-
dities. Deze modellen moedigen de gere-
formeerde gemeenten aan hun plaatselij-
ke context heel serieus te nemen en in die
context te beginnen met hun eigen erva-
ring. Terwijl de nadruk op de plaatselijke
context belangrijk is in het vormgeven
aan het plaatselijk getuigen van het
Koninkrijk, kan dit zonder bredere uitwis-
seling en onderscheiding te beperkt zijn
en, door die beperktheid, de evangelische
boodschap vervormen. Een voorbeeld
hiervan is de manier waarop de Neder-
duits Gereformeerde Kerk een niet te ver-
antwoorden soort plaatselijke theologie
ontwikkelde om de apartheid te recht-
vaardigen. Die theologie, en het kerkelijk
leven dat daarop stoelde, had de correctie
van de grotere gereformeerde kerkfamilie
hard nodig.

145. De praktijk is echter niet altijd dui-
delijk, juist vanwege de hermeneutische
kwesties die in het spel zijn. Hoe kan
overtuigend worden aangetoond dat
nieuwe aanspraken in overeenstemming
zijn met de duidelijke boodschap van de
Schrift? Het beroep op het principe van
sola scriptura zou wel eens onvoldoende
rekening kunnen houden met het feit dat
ons begrip wordt gevormd door culturele
en andere factoren. Daarom zijn veel
gereformeerde christenen huiverig voor
een direct beroep op een schijnbaar ob-
jectieve schat van waarheid, en geloven

zij dat wij, geconfronteerd met nieuwe
uitdagingen in verschillende contexten,
hernieuwde leiding van de heilige Geest
nodig hebben.

146. In de Katholieke Kerk volgden ver-
schijnselen als de Katholieke Actie in het
eerste deel van de twintigste eeuw, of de
ontwikkeling van kerkelijke basisgemeen-
schappen in de laatste decennia, gewoon-
lijk de methode van zien, oordelen en
handelen. Eerst werd de gegeven situatie
zorgvuldig geanalyseerd; daarna werd die
geëvalueerd in het licht van Gods Woord;
ten slotte trachtte de gemeenschap te
beantwoorden aan Gods oproep, zoals die
duidelijk was geworden uit de twee vori-
ge stappen. Zulke plaatselijke onderschei-
ding vindt plaats onder invloed van de
sensus fidei, die gelovigen ontvangen van
de heilige Geest, Wiens leiding noodzake-
lijk is voor individuen en voor de gehele
Kerk bij het toepassen van het Woord van
God op de situaties van het dagelijks
leven (vgl. Lumen gentium, 12). Hun ken-
merkende gevoeligheid voor de eenheid
van de hele Kerk leidt er katholieken op
natuurlijke wijze toe inzicht en leiding te
zoeken bij andere plaatselijke kerken (bis-
dommen) en bij instellingen van onder-
scheiding en leergezag op universeel ni-
veau, zoals concilies, pauselijke leer of
Bisschoppensynodes. Als belangrijk as-
pect van het bisschopsambt wordt juist
gezien het functioneren als schakel tussen
de plaatselijke gemeenschap en de brede-
re regionale, nationale of universele ka-
tholieke gemeenschap. Eén vraag die
nadere reflectie lijkt te behoeven is het
gezag van een meer plaatselijke onder-
scheiding voor de bredere gemeenschap:
welk gewicht heeft een vaststelling door
de Bisschoppenconferentie van het ene
land voor katholieken van andere naties?
Onze verhalen van gemeenschappelijk
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getuigenis wekken de suggestie dat leer-
stukken van de universele Kerk hebben
bijgedragen tot nieuwe en positieve ont-
wikkelingen in plaatselijke settings, zoals
toen de leerstukken van Vaticanum II het
vermogen versterkten van veel katholie-
ken in Noord-Ierland om protestanten
duidelijker als hun broeders en zusters te
zien.

147. Onze beide tradities zijn in staat te
leren van de kracht van elkaars onder-
scheidingsprocessen en zo elkaar te ver-
rijken. We kunnen bijvoorbeeld onze
modellen van morele onderscheiding ver-
breden, door niet exclusief te denken op
een manier die gevormd is door onze
eigen ecclesiologie, maar door te zien hoe
we van elkaar zouden kunnen leren en
elkaar steunen. Mensen die typisch be-
ginnen met de algemene norm, die dan
wordt toegepast op de specifieke situatie,
kunnen leren door meer aandacht te
besteden aan de context; mensen die
vooral aandacht hebben voor de context
kunnen nieuw inzicht opdoen door op-
nieuw te kijken naar de algemene eisen
van het leerlingschap, die zijn gericht tot
alle mensen in alle contexten. Door op
een dergelijke manier van elkaar te leren,
kunnen niet alleen de spanningen tussen
het plaatselijke en het universele, die zich
in beide gemeenschappen soms voordoen,
worden verminderd, maar we zullen ook
een nauwere relatie met elkaar krijgen,
waarbij we profiteren van elkaars sterke
kanten. Zo kunnen onze verschillende
modellen van onderscheiding beginnen te
convergeren.

5. Het functioneren van deze modellen 
bij oecumenische samenwerking

148. De fundamentele overeenkomst tus-
sen de benadering van onze beide ge-

meenschappen met betrekking tot onder-
scheiding ligt in ons gemeenschappelijk
verlangen Gods wil te kennen en als leer-
lingen van Jezus Christus te beantwoor-
den aan de genade onder specifieke
omstandigheden. We doen dit volgens
enigszins verschillende gebruiken en
modellen, zoals we hierboven hebben
getracht uit te leggen. Maar het klimaat
dat gedurende de laatste decennia door de
oecumenische beweging is geschapen
heeft ons ertoe gebracht de handen ineen
te slaan in dit proces van onderscheiding
en bevordering van het evangelie. In
Canada, Zuid-Afrika en Noord-Ierland
zijn gereformeerden en rooms-katholie-
ken die naast elkaar leefden soms in staat
geweest samen te getuigen over kwesties
van gerechtigheid, vrede en het milieu.
Een belangrijke les van deze verhalen is
dat zij aantonen hoe verschillend situ-
aties kunnen zijn. De complexe verschei-
denheid van in iedere context door elkaar
lopende factoren en het passende christe-
lijke antwoord daarop vereiste waak-
zaamheid tegen het maken van gemakke-
lijke generalisaties wat betreft gemeen-
schappelijk onderscheid en getuigenis,
dat geen recht zou doen aan deze ver-
scheidenheid. 

149. In Canada (zie hoofdstuk II) leven
onze kerken in een context die al een heel
aantal jaren wezenlijke oecumenische
samenwerking mogelijk maakt. Een van
de belangrijkste voorbeelden van zulke
recente oecumenische samenwerking ligt
op het terrein van onze gezamenlijke
pogingen de First Nations, ofwel de in-
heemse volken, te steunen in hun strijd
voor gerechtigheid. Onze geschiedenis
met betrekking tot de First Nations was
niet vrij van dat vooroordeel dat veel van
de goede eigenschappen van deze mensen
over het hoofd zag en vormde bovendien
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een gelegenheid voor concurrentie en
gebrek aan christelijke naastenliefde tus-
sen onze beide gemeenschappen. In de
afgelopen decennia is onze benadering
van de mensen van de First Nations ver-
anderd, omdat we meer hebben geleerd
over hun waarden en hun noden. Zoals
het verhaal toont, heeft het oecumenische
klimaat ons geholpen om hen samen te
steunen bij hun verwerping van de aan-
bevelingen van het Witboek van 196987

en in solidariteit met hen samen te wer-
ken aan een verscheidenheid van kwes-
ties. Complexe zaken aangaande de rela-
tie van de kerken met de First Nations
komen nog steeds aan de oppervlakte. Er
zijn bijvoorbeeld de laatste tijd beschuldi-
gingen en rechtszaken geweest met be-
trekking tot de residential schools, waar-
van sommige door onze beide gemeen-
schappen werden geleid. De poging om de
First Nations te dwingen tot aanpassing
aan de Europese cultuur heeft bij veel
mensen van de inheemse bevolking in de
praktijk geleid tot verzwakking, of zelfs
verlies, van hun eigen cultuur, taal en
spiritualiteit. Toch lijkt het duidelijk dat
er een nieuw stadium is bereikt waarin
getuigenis voor de gelijkheid, gerechtig-
heid en vrijheid van het Koninkrijk Gods
met betrekking tot de First Nations een
gezamenlijke inspanning kan zijn. 

150. Onze overweging van christelijk
sociaal getuigenis in Zuid-Afrika (zie
hoofdstuk II) concentreerde zich voorna-
melijk op de specifieke vraag van de
apartheid – het beleid van rassenschei-
ding dat de regering in 1948 officieel
aanvaardde – ofschoon er veel andere
kwesties met dat beleid verweven waren.
Er ontstond strijd binnen de gereformeer-
de kerkfamilie door de theologische
rechtvaardiging van apartheid, zoals naar
voren gebracht door de Nederduits Gere-

formeerde Kerk in Zuid-Afrika. Dit leidde
ten slotte tot de Belijdenis van Belhar,
aangenomen in 1986. De ontvangst van
deze belijdenis toont het belang van belij-
denissen in het gereformeerde model van
onderscheiding. Ze zijn contextueel in de
zin dat de context om een belijdenis
vraagt, omdat de waarheid van het evan-
gelie op het spel staat. Voor gereformeer-
de christenen betekent contextualiteit dat
belijdenissen in principe openstaan voor
revisie en evaluatie, ook door gelovigen
uit een andere context. Een belijdenis
heeft in brede kring gezag als deze door
veel andere kerken wordt aanvaard als
een uiting van de boodschap van het
evangelie. Belijdenissen bepalen gezagvol
een geografisch begrensde christelijke
gemeenschap, maar blijven open voor
revisie in het licht van nieuwe ontwikke-
lingen en kunnen gereviseerd of aange-
vuld worden als nieuwe plaatselijke in-
zichten in het evangelie dat vereisen. De
manier waarop de Belijdenis van Belhar
zich ontwikkeld heeft en aanvaard werd
laat zien hoe, wat betreft kwesties die de
gehele Kerk raken, onderscheiding kan
worden bereikt binnen de synodale struc-
tuur van de gereformeerde traditie. Het
laat zien hoe de wereldwijde gemeen-
schap niet afzijdig kan blijven als een
plaatselijk leerstuk of een plaatselijke
praktijk in tegenspraak is met de overtui-
ging en de praktijk van de rest van de
gemeenschap. Bovendien versterkte de
steun van gereformeerde christenen over
de gehele wereld de vastbeslotenheid van
degenen die moesten lijden voor hun
getuigenis tegen apartheid.

151. Van de andere kant heeft het rooms-
katholieke getuigenis in Zuid-Afrika ge-
toond hoe die gemeenschap zich ontwik-
keld heeft van een zelfbeeld als tamelijk
geïsoleerde minderheid naar een oecu-

87. Zie boven,
hoofdstuk II.
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menische rol van samenwerking in de
strijd tegen racisme en onrecht. Deze
plaatselijke ontwikkeling werd beïnvloed
door initiatieven op het universele niveau
van het kerkelijk leven, zoals de benoe-
ming van een zwarte bisschop voor Zuid-
Afrika door het Vaticaan in 1957 en, kort
daarna, de leer van Vaticanum II, die alle
plaatselijke kerken aanmoedigde hun ver-
antwoordelijkheid te nemen als actieve
pleitbezorgers voor het bevorderen van
een rechtvaardiger samenleving in hun
eigen deel van de wereld. In Zuid-Afrika
namen bisschoppen een leidende rol op
zich in het katholieke engagement tegen
apartheid, maar ze waren zeker niet de
enigen die actief waren in dit proces.
Theologen hielpen mee met hun reflecties
over de menselijke waardigheid, over
solidariteit met de armen en over de rol
van de Kerk bij het bevorderen van het
Koninkrijk Gods. Bovendien namen veel
individuele katholieken deel aan commis-
sies voor gerechtigheid en vrede en aan
protesten tegen de apartheid, waarvoor
sommigen de prijs betaalden van gevan-
genschap, foltering en dood. Discrimine-
rende houdingen in de Kerk moesten ook
aangepakt worden en oecumenische
samenwerking werd geleidelijk geculti-
veerd.

152. Het verhaal van Noord-Ierland (zie
hoofdstuk II) beschrijft een situatie die
geheel anders is dan de eerste twee. Hier
was een bloedig conflict tussen twee par-
tijen gebaseerd op talloze sociale, politie-
ke en economische factoren, maar de
twee strijdende partijen vonden hun
identiteit voornamelijk in termen van
hun godsdienst. Zo toont dit twintigste-
eeuwse conflict aan hoe de pijnlijke
scheiding, die stamt uit de zestiende
eeuw, nog steeds actueel is en gebruikt
wordt voor verdere scheiding, met tragi-

sche gevolgen. De haat en het verlangen
naar wraak, veroorzaakt door het geweld
in Noord-Ierland, dat grotendeels politie-
ke oorzaken had, vormden een geweldige
uitdaging voor het bewerken van verzoe-
ning onder de leden van de verschillende
christelijke gemeenschappen. In een
vroeg stadium van de ‘Troubles’, die
begonnen tegen het einde van de jaren
zestig van de vorige eeuw, begonnen
invloedrijke personen van de vier belang-
rijkste kerken elkaar regelmatig te ont-
moeten om te reageren op het geweld en
de gevoelens die dit veroorzaakte. Het
Tweede Vaticaans Concilie moedigde ka-
tholieken aan tot betere verhoudingen
met anderen en maakte sommige stappen
mogelijk die vervolgens werden gezet in
de richting van een grotere waardering
van hun protestantse zusters en broeders.
De bredere oecumenische beweging droeg
ook bij tot zulke veranderingen bij beide
partijen. Verschillende initiatieven wer-
den zowel door de rooms-katholieke bis-
schoppen als door de Ierse Raad van Ker-
ken gesteund.

153. Gelovigen van beide kanten namen
deel aan een openhartige, dikwijls pijnlij-
ke dialoog, en deze uitwisselingen getuig-
den van de mogelijkheid tot vriendschap,
zelfs in zo’n gespannen conflictsituatie.
Zielzorg voor de gezinnen van mensen
die gedood waren was een bijzonder pijn-
lijke manier waarop de kerken probeerden
verzoening mogelijk te maken: begrafe-
nissen van slachtoffers werden gelegen-
heden voor moedig getuigenis van Gods
genade van vergeving. De afzondering
van de beide gemeenschappen ten op-
zichte van van elkaar, evenals hun zelf-
beeld als kerken, had bijgedragen tot het
ontstaan van vooroordelen en misvattin-
gen. De vele pogingen van kerkleiders en
hun gemeenschappen maakten allemaal
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deel uit van een proces dat ertoe tendeer-
de deze vooroordelen en misvattingen te
overwinnen. 

154. Natuurlijk laten deze verhalen op de
eerste plaats zien hoe christenen met heel
verschillende situaties worden geconfron-
teerd, als zij proberen het Koninkrijk in
verschillende delen van de wereld te be-
vorderen. Dit panorama van manieren
waarop het éne evangelie een menigte van
reacties kan inspireren, naar gelang de
specifieke noden van tijd en plaats, laat
iets zien van de katholiciteit van de kerk.
Binnen die verscheidenheid zijn een aantal
kenmerken constant, zoals de kracht die
we krijgen door samen te werken voor het
Koninkrijk; de samenwerking van het
gehele volk van God – leiders en ambts-
dragers, theologen en de hele gemeen-
schap; het gebruik van openbare uitspra-
ken door de kerken, afzonderlijk of samen
met anderen; het werk van commissies en
taakgroepen; de presentatie van program-
ma’s van vorming in evangelische waar-
den; het belang van vriendschap en we-
derzijdse bemoediging; en de rol van
wederzijdse verantwoording. Onze verha-
len van gemeenschappelijk getuigenis to-
nen ook aan dat het onderscheid van goed
en kwaad en van een actieplan in een ge-
geven context niet geïsoleerd is, en niet
geïsoleerd kan worden, van het belang en
de bijdrage van de kerk in breder verband.
Met name als het evangelie op het spel
staat bij plaatselijk onderscheiden en
plaatselijke actie, kan de gemeenschap van
alle andere plaatselijke kerken, en daarmee
van de universele kerk, niet onverschillig
blijven, doch heeft zowel het recht als de
verantwoordelijkheid betrokken te zijn, en
ook de plicht van solidariteit.

155. Zoals onze verhalen aantonen, heeft
de samenwerking van verschillende ker-

ken aangaande veel sociale kwesties bij-
gedragen tot een groeiende consensus en
een groeiend engagement onder christe-
nen wat betreft het gezamenlijk getuigen
van het Koninkrijk Gods. Dit soort oecu-
menische ervaring deelt in het mysterie
van koinonia. Maar als een crisis voorbij
gaat, moet wel worden geprobeerd de
samenwerking te laten voortduren. In dit
perspectief houdt koinonia rechtstreeks
verband met verzoening, in het bijzonder
een groeiende verzoening van herinne-
ringen, gebruik makend van een geza-
menlijk lezen van de geschiedenis.88 Hoe-
wel historisch onderzoek van enorm be-
lang is en licht werpt op het ontstaan van
onze verschillen, is verzoening alleen
mogelijk als de betrokkenen zich in be-
scheidenheid onthouden van het oordelen
over de handelingen van personen en
instellingen in het verleden (vgl. TCUC 63),
en hun eigen verantwoordelijkheid erken-
nen, in het besef dat het verleden dikwijls
in het heden doorwerkt onder de opper-
vlakte en zo de toekomst blijft beïnvloe-
den. Voor genezing is niets minder vereist
dan bekering. In de studie For the Conver-
sion of the Churches maakt de Groupe des
Dombes duidelijk dat bekering en identi-
teit elkaar niet uitsluiten maar juist ver-
onderstellen: “Identiteit en bekering slui-
ten elkaar in het geheel niet uit, sterker,
ze hebben elkaar nodig: er is geen chris-
telijke identiteit zonder bekering; beke-
ring is essentieel voor de kerk; onze kerk-
genootschappen verdienen de naam
christelijk niet als ze zich niet openstellen
voor bekering.”89

6. Mogelijkheden tot gemeenschappelijk
onderscheid en getuigenis

156. De ervaringen van onze gemeen-
schappen in Canada, Zuid-Afrika en
Noord-Ierland laten zien dat we het eens

88. Zie Towards a
Common Under-
standing of the
Church, § 12-63
en 153-156. 

89. Groupe des
Dombes, For the
Conversion of the
Churches, Genève,
WCC, ‘Introduc-
tion’, § 8. 
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kunnen zijn en samen kunnen getuigen
over een aantal belangrijke sociale kwes-
ties. Het is bovendien mogelijk om van
elkaar te leren en soms door elkaar te
worden geïnspireerd door zulk gemeen-
schappelijk getuigenis, in het bijzonder
naarmate we elkaars verschillende pro-
cessen van onderscheiding beter leren
begrijpen. 

157. Er is geen verschil van mening tus-
sen ons wat betreft de fundamentele er-
kenning dat de kerk een gemeenschap
van gezamenlijk getuigenis van het
Koninkrijk Gods is, en ook moet zijn. De
gemeenschappelijke actie van onze ker-
ken in het uitdragen van Jezus’ bood-
schap aangaande het Koninkrijk op ver-
schillende momenten en in verschillende
plaatsen wordt opgewekt en mogelijk ge-
maakt door gezamenlijk getuigenis. Ons
begrip van het Koninkrijk stelt ons in
staat veel van de tekenen van de tijd sa-
men te interpreteren. In Zuid-Afrika, bij-
voorbeeld, hebben leden van onze beide
tradities, gedurende een lange periode en
gemotiveerd door een gemeenschappelij-
ke erkenning van de wijze waarop Jezus
de armen plaatst in relatie tot het Konink-
rijk Gods, geleerd samen te werken voor
gerechtigheid, zowel wat betreft econo-
mie als ras. Onze beide gemeenschappen
zijn erop uit te luisteren naar de stem van
de armen als een bron bij uitstek om de
eisen van het Koninkrijk Gods in onze
wereld te onderscheiden. In die zin kan
hun stem een soort van ‘hermeneutische
sleutel’ zijn om de tekenen van de tijd te
interpreteren en te komen tot gezamenlij-
ke onderscheiding, op grond van ons ker-
kelijk zelfbesef als morele gemeenschap.
Dit is een van de duidelijke implicaties
van de discussies over ‘ecclesiologie en
ethiek’, die halverwege de jaren negentig
van de vorige eeuw hebben plaatsgevon-

den in de Wereldraad van Kerken, en
waaruit teksten zijn voortgekomen als
Costly Unity (Kostbare eenheid), Costly
Commitment (Kostbare toewijding) en
Costly Obedience (Kostbare gehoorzaam-
heid).90 Het is ook duidelijk in het leven
van onze gemeenschappen over de gehele
wereld, waar katholieken en protestanten
samen leven en samen werken aan ge-
meenschappelijke projecten en onderne-
mingen.

158. Maar ook als we ons verheugen over
het feit dat we in staat zijn te getuigen
van het Koninkrijk door samen te denken
en te handelen op vele momenten en vele
plaatsen, in het bijzonder waar we groot
onrecht en lijden ontmoeten, erkennen
we dat onze tradities uiteenlopende ge-
woonten van onderscheiding door de
gemeenschap hebben. Terwijl we op ver-
schillende manieren tot conclusies over
morele zaken komen, komen we dikwijls
bij vergelijkbare of zelfs identieke morele
standpunten uit. In zaken als gerechtig-
heid op het gebied van economie of ras,
het rentmeesterschap over de schepping,
geweld in onze samenlevingen of het
recht van inheemse volken, leren we niet
alleen van elkaar, maar moedigen we
elkaar ook aan en werken we samen. Zo
gaan we inzien dat we elkaar op vele ma-
nieren moreel rekenschap verschuldigd
zijn.

Hoofdstuk IV

Het Koninkrijk Gods en de kerk

159. Onze gemeenschappelijke overwe-
ging van het Koninkrijk in Schrift en Tra-
ditie (hoofdstuk I), drie verhalen van ge-
meenschappelijk getuigenis van het Ko-
ninkrijk (hoofdstuk II) en een aantal be-

90. Deze drie tek-
sten zijn samen in
boekvorm gepu-
bliceerd onder de
titel Ecclesiogy
and Ethics: Ecu-
menical Ethical
Engagement,
Moral Formation
and the Nature of
the Church, Tho-
mas F. Best en
Martin Robra, eds.
(Genève, 1997). 
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ginselen om de opdrachten van het Ko-
ninkrijk te onderscheiden (hoofdstuk III),
dat alles leidt op natuurlijke en logische
wijze tot de volgende vraag: wat betekent
het feit dat christenen hun aandacht
vooral richten op het Koninkrijk voor de
manier waarop wij de aard en de missie
van de kerk zien? Dit hoofdstuk probeert
een gezamenlijk antwoord op deze vraag
te bieden. Ten eerste zal er aandacht zijn
voor onze verschillende perspectieven en
fundamentele overeenstemming over de
relatie tussen het Koninkrijk en de kerk.
Dan zal dit thema in drie paragrafen wor-
den uitgewerkt in termen van de drie fun-
damentele kerkelijke activiteiten: ere-
dienst (het Koninkrijk vieren), getuigenis
(door woord en daad) en dienstbaarheid
(handelen om de kwaliteit van het mense-
lijk leven hier en nu te beïnvloeden). Ten
slotte heeft ons onderzoek naar de relatie
tussen kerk en Koninkrijk in de huidige
fase van de gereformeerd-katholieke dia-
loog ons in staat gesteld op een aantal
belangrijke manieren enige van de kerke-
lijke convergentiepunten te verdiepen, die
zijn vastgelegd in de vorige fase van dia-
loog tussen onze gemeenschappen. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een vijf-
de paragraaf die aan deze vooruitgang is
gewijd.

1. Jezus, het Koninkrijk en de kerk

160. Jezus’ kernboodschap was het Ko-
ninkrijk Gods (zie Mc 1,15). De verkondi-
ging en vestiging daarvan vormen de
belangrijkste reden voor Zijn missie (vgl.
Lc 4,43). Jezus Zelf is wezenlijk verbon-
den met de ‘Blijde Boodschap’, zoals Hij
verklaart aan het begin van Zijn openbare
optredenin de synagoge van Nazaret, als
Hij de woorden van Jesaja over de Ge-
zalfde, gezonden door de Geest des Heren
(vgl. Lc 4,14-21), op Zichzelf toepast.

Daar de ‘Blijde Boodschap’ de verkondi-
ging is van de komst van deze Gezalfde
(de Christus), is er een vereenzelviging
tussen de boodschap en de boodschapper.
Jezus’ macht, het geheim van de doel-
treffendheid van Zijn handelingen, is
gelegen in Zijn totale vereenzelviging
met de boodschap die Hij verkondigt: Hij
verkondigt de ‘Blijde Boodschap’ niet
alleen door wat Hij doet of zegt, maar ook
door wie Hij is. Wie betrokken raakt bij
Jezus, raakt betrokken bij het Koninkrijk
Gods. In die context moeten we ook het
ontstaan van de gemeenschap van leer-
lingen begrijpen, geworteld in Israël als
Gods volk, een gemeenschap die op een
nieuwe wijze getuigt van Jezus en Zijn
Koninkrijk. Hoewel de aard van dit Ko-
ninkrijk en de band met de kerk voor
onze dialoog geen aanleiding tot me-
ningsverschil is geweest, is die wel op uit-
eenlopende manieren beschouwd in onze
verschillende gemeenschappen.

161. Voor rooms-katholieken beschreef
het Tweede Vaticaans Concilie de kerk als
“het rijk van Christus, reeds nu op myste-
rievolle wijze tegenwoordig”.91 In de Kerk
wordt het eeuwige plan van de Vader,
geopenbaard in Jezus Christus, om de
mensheid tot het eeuwige doel te bren-
gen, gerealiseerd. Hier wordt de Kerk
gezien in verband met de verkondiging
van “de volheid… [van] het mysterie dat
in alle eeuwen en voor alle generaties
verborgen is geweest”.92 Daarom moet de
Kerk worden gezien in dit brede perspec-
tief van Gods heilsplan, dat alle mensen
en de gehele schepping omvat (zie 1Tim
2,4; Rom 8,22 ev.). Ofschoon Jezus’ bood-
schap van het Koninkrijk tot iedereen was
gericht, waren Zijn leerlingen de eersten
die deze ontvingen, maar hun bijzondere
nabijheid tot het Koninkrijk maakte hen
niet tot een gesloten gezelschap. Een van

91. Tweede Vati-
caans Concilie,
dogmatische Con-
stitutie over de
Kerk Lumen genti-
um, 3; zie ook
http://www.vati-
can.va/archive/
hist_councils/ii_v
atican_council/
index.htm.

92. Kol 1,26; zie
Ef 3,3-9; 1Kor
2,6-10. 
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de voornaamste verleidingen voor de
Kerk in de loop van haar geschiedenis is
een al te grote vereenzelviging met het
Koninkrijk geweest. Het Tweede Vati-
caans Concilie maakte duidelijk onder-
scheid tussen het Koninkrijk zoals het nu
in de geschiedenis aanwezig is en zijn
eschatologische volheid die nog uitstaat.93

162. Er zijn constante thema’s in de gere-
formeerde opvatting aangaande de relatie
tussen kerk en Koninkrijk. Ten eerste be-
nadrukken de gereformeerden de voort-
durende rol van de bijbel bij het interpre-
teren van deze relatie en men heeft ge-
probeerd het bestuur van de kerk te struc-
tureren door collegiale en gemeenschaps-
processen van besluitvorming. De gere-
formeerden zien het Koninkrijk ook als
een kritisch beginsel wat betreft de kerk
en de omringende cultuur. Binnen deze
gemeenschappelijke kern worden op ver-
schillende tijden en plaatsen door gere-
formeerden verschillende aspecten bena-
drukt. Sommigen hebben kerk en Ko-
ninkrijk radicaal gescheiden, en daarbij
het Koninkrijk vereenzelvigd met het
innerlijke, geestelijke rijk. Anderen heb-
ben de twee praktisch vereenzelvigd, bij-
voorbeeld bij zendingsactiviteiten, in de
Schotse ‘Covenant’ beweging en in de
Social Gospel beweging. Vooral in de
twintigste eeuw schoof het Koninkrijk
Gods als theologische categorie meer en
meer naar het centrum van het theolo-
gisch denken. Deze groeiende invloed
onderstreepte de wijze waarop Gods red-
ding in Jezus Christus onze aardse werke-
lijkheid insluit, inclusief de sociale en
politieke aspecten. Soms is echter de spe-
cifieke betekenis van de kerk verwaar-
loosd. De gereformeerde traditie be-
schouwt oecumenische inzichten en het
delen van het leven met oecumenische
partners als een verrijking. Zo erkent,

gedeeltelijk als gevolg van de impact van
de bevrijdingstheologie, het huidige gere-
formeerde denken de sterke theologische
relatie tussen de kerk en het Koninkrijk,
en ook hoe waardevol het is de kerk een
teken en instrument van het Koninkrijk te
noemen. Het recente rapport van de dia-
loog tussen pinksterbeweging en gerefor-
meerden toont duidelijk aan dat men zich
van deze link bewust is. “De Kerk als
gemeenschap van gelovigen moet een
‘model’ zijn, dat duidelijk maakt – al is
het op inadequate wijze – hoe het komen-
de Koninkrijk zal zijn.”94 En ook: “De kerk
ontstaat door de Geest en dient als instru-
ment van het Koninkrijk dat Jezus Chris-
tus heeft verkondigd en ingeluid. De kerk
is geroepen om het Koninkrijk te dienen,
niet voor haar eigen belang of als doel op
zichzelf.”95

163. Gereformeerden en katholieken er-
kennen dat ze ten diepste dezelfde visie
hebben wat betreft de relatie tussen kerk
en Koninkrijk, zelfs al drukken we ons
nog steeds theologisch op verschillende
manieren uit, als gevolg van onze ver-
schillende tradities. Al kan het Koninkrijk
niet vereenzelvigd worden met de kerk,
dat betekent nog niet dat er in de kerk
geen tekenen van het Koninkrijk aanwe-
zig zijn. Zij zijn ook aanwezig in de
schepping, in de geschiedenis, in de men-
selijke samenleving en in de wereld. Het
Koninkrijk toont zich in de samenleving
en men komt het tegen in de samenle-
ving, maar een bepaalde samenleving
moet niet met het Koninkrijk worden ver-
eenzelvigd. Het woord kerk komt niet
vaak voor in Jezus’ onderricht, dat zich
concentreert op het Koninkrijk Gods.
Maar het concept van een Messiaanse
gemeenschap is er wel intrinsiek mee ver-
bonden. Jezus verzamelde leerlingen om
Zich heen om het Koninkrijk Gods te ver-

93. Vgl. “Zo heeft
de Kerk … de zen-
ding ontvangen
om het koninkrijk
van God en van
Christus te ver-
kondigen en bij
alle volkeren te
vestigen; en van
dat rijk is zij op
aarde de kiem en
de aanvang. Ter-
wijl zij langzaam
opgroeit, verzucht
zij intussen naar
dat koninkrijk in
zijn voltooiing en
streeft zij vol
hoop en uit al
haar krachten
naar de vereni-
ging met haar
Koning in de
heerlijkheid” (LG,
5) [Ned. vert. in
Constituties &
Decreten van het
Tweede Vaticaans
Concilie, Katho-
liek Archief,
Amersfoort 1967].
Hetzelfde onder-
scheid is te vin-
den in de Ency-
cliek Redemptoris
Missio (15 en 18),
het document
Dialoog en Ver-
kondiging (35,
vgl. 59) en in de
verklaring Domi-
nus Iesus (19). 

94. Eindrapport
van de Internatio-
nale Dialoog tus-
sen vertegen-
woordigers van de
World Alliance of
Reformed Chur-
ches en enige
klassieke Pink-
sterbewegingn en
hun leiders, Word
and Spirit,
Church and World
(2000), § 59. 

95. A.w., § 79. 

143 • 2008 55



kondigen en de kern te vormen van een
op het Koninkrijk gerichte gemeenschap. 

164. Het idee van gemeenschap, promi-
nent aanwezig in de recente oecumeni-
sche dialoog, kan en moet worden gezien
als uitdrukking gevend aan de relatie tus-
sen de kerk en Koninkrijk Gods. Veel
oecumenische dialogen beschrijven de
zichtbare eenheid van alle christenen met
de bijbelse term voor gemeenschap – koi-
nonia – die verstaan wordt in analogie
met de Drie-eenheid, dat wil zeggen niet
als uniformiteit maar als eenheid in ver-
scheidenheid. De vijfde Wereldconferentie
van de Faith and Order Commission heeft
de volgende rijke beschrijving gegeven
van deze koinonia:

Koinonia is het middelpunt van onze
discussies geweest. Dit woord uit het
Griekse Nieuwe Testament beschrijft
de rijkdom van ons leven samen in
Christus: gemeenschap, gemeente, de-
len, verbondenheid, deelnemen, soli-
dariteit. […] Deze koinonia die wij
delen is niets minder dan de verzoe-
nende aanwezigheid van Gods liefde.
God wil eenheid voor de kerk, voor de
mensheid en voor de schepping, want
God is een koinonia van liefde, de
eenheid van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest. Deze koinonia komt tot
ons als een gave die we alleen maar in
dankbaarheid kunnen aanvaarden.
Dankbaarheid is echter geen passivi-
teit. Onze koinonia ligt in de heilige
Geest, die ons aanspoort tot actie. De
koinonia die wij ervaren zet ons ertoe
aan te streven naar die zichtbare een-
heid die op adequate wijze onze koi-
nonia met God en met elkaar tot uit-
drukking kan brengen.96

Deze tekst toont aan dat er diepgaande
verbanden zijn tussen gemeenschap en
het Koninkrijk Gods. Kerkelijke gemeen-
schap, “de verzoenende aanwezigheid
van Gods liefde”, is een uitdrukking van
Gods heerschappij. Het is een gave en een
opgave. Door in weerwil van alle struikel-
blokken die zich op hun weg bevinden
naar grotere zichtbare gemeenschap te
zoeken, streven christenen ernaar volledi-
ger te beantwoorden aan Gods wil wat
betreft de volledige totstandkoming van
het Koninkrijk. Oecumenische dialoog,
gebed en samenwerking hebben gemeen-
schappen geholpen de werkelijke ge-
meenschap die ze al delen beter te waar-
deren en toe te groeien naar vollediger
gemeenschap. Tegelijkertijd noopt een
dergelijke gemeenschap christenen ertoe
het Koninkrijk Gods te dienen door zich
steeds meer bewust te worden van de
noden van alle mensen, de belangrijkste
oorzaken van de gebrokenheid van de
menselijke gemeenschap te onderzoeken
– zoals die blijkt uit geweld, onrecht en
de achteruitgang van de natuur – en heel-
wording te bevorderen.

2. Het Koninkrijk vieren in de eredienst

165. Door woord en sacrament te delen in
de aanwezigheid van de Drie-ene God,
ontdekt de kerk opnieuw dat zij een
gemeenschap is en wordt ze wat ze is: het
volk van God, het Lichaam van Christus
en de tempel van de heilige Geest (vgl. Ef
2,21). Ons begrip van de kerk kan worden
verbeterd door eens goed te kijken hoe
een gemeenschap het Koninkrijk Gods
viert in de eredienst. 

166. Decennia van oecumenische dialoog
hebben geleid tot een sterke convergentie
ten aanzien van veel van de essentiële
elementen van de christelijke liturgie,

96. Boodschap
van de Wereld-
conferentie, § 4,
in: T. Best, G.
Gassmann, On the
Way to Fuller
Koinonia, Faith
and Order Paper
No. 166, (Genève,
1994), 225-226. 
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waarvan sommige sterk georiënteerd zijn
op het Koninkrijk Gods. Zo wordt bij-
voorbeeld in veel van onze gemeenschap-
pen, na een openingslied van lofprijzing,
de eredienst begonnen met een schuldbe-
lijdenis en een aanzegging van verge-
ving. We komen samen als zondaars. We
leven in een wereld waarin Gods goede
gaven in de schepping bedorven zijn door
verkeerd gebruik, relaties die getekend
zijn door misbruik, groot onrecht wat
betreft de verdeling van rijkdom, en zin-
loos geweld. Het delen van Gods verge-
ving is het uitgangspunt voor alle andere
vormen van het delen als gemeenschap in
eredienst en leven. In de verkondiging
van het Woord en de viering van de sa-
cramenten, kunnen we een glimp van het
Koninkrijk zien, de geluiden en geuren
ervan waarnemen. Preken in verteltrant
functioneren op dezelfde manier als Je-
zus’ parabels van het Koninkrijk, waarbij
de toehoorders in het verhaal worden
getrokken en worden uitgenodigd daar
hun plaats te vinden. Een gezamenlijke
geloofsbelijdenis, zoals het Credo van
Nicea, herinnert ons eraan dat we beho-
ren tot de kerk van alle tijden en alle
plaatsen, die zich nu openbaart in onze
eigen gemeenschap. In onze voorbeden
voor de gehele kerk en voor de wereld
verdiepen we ons verlangen naar de
beloften van het Koninkrijk Gods. Chris-
telijke eredienst is als het goed is een uit-
drukking van de huidige werkelijkheid,
omgevormd door Gods genade.

167. Als brood en wijn gereed zijn ge-
maakt, danken wij de Vader door de Zoon
in de heilige Geest voor de wonderen van
de schepping, de verlossing en de heili-
ging. Gezamenlijke eredienst is een van
de manieren om uitdrukking te geven aan
de overtuiging van de Catechismus van
Westminster, dat het voornaamste doel

van de mensheid is God verheerlijken en
voor eeuwig van God genieten.97 Zo
wordt ook in katholieke Eucharistische
Gebeden de dankzegging aan God “voor
Uw grote heerlijkheid” benadrukt. De li-
turgische viering stelt ons in staat op-
nieuw binnen te gaan in Gods heilshan-
delen door Jezus Christus, waarvan het
uiteindelijke doel het Koninkrijk is (vgl.
1Kor 15,28). Ons liturgisch lofoffer (vgl.
Heb 13,15) viert de heiligmakende genade
van Gods gave en loopt vooruit op Chris-
tus’ wederkomst in heerlijkheid. We vie-
ren waar we op hopen en wat we toch
reeds ervaren: de vreugde van de verlos-
sing.

168. In onze oecumenische uitwisseling
aangaande de eredienst hebben we ge-
leerd het essentiële belang te zien van de
aanroeping van de heilige Geest (epikle-
sis) over de gemeenschap en de elemen-
ten van brood en wijn. Liturgie is als
zodanig een epiklesis, een aanroeping
van de helige Geest, door Wie de gekrui-
sigde en verrezen Christus werkelijk aan-
wezig is in de eucharistische viering van
de verzamelde gemeenschap.98 In de
kracht van de heilige Geest en door Chris-
tus, onze Hogepriester, bieden christenen
hun gebed aan de Vader aan en wijden
zich, met deze offergave, toe aan God in
de gemeenschap van de heiligen.

169. Gebed om de wederkomst van de
Heer en de definitieve openbaring van
Zijn Koninkrijk is ook een centraal aspect
van de eredienst. De christelijke liturgie
nodigt ons uit binnen te treden in een
vernieuwde wereld, een wereld waarop
we alleen maar kunnen hopen en die we
toch al kunnen ervaren. Dit is de wereld
van Gods liefdevolle en volmaakte heer-
schappij in een gemeenschap van recht-
vaardige en vervulde relaties. “De Geest

97. Vgl. Westmin-
ster Shorter Cate-
chism, Q. 1. De
Westminster
Assembly werd in
1643 door het
Engelse Parlement
bijeen geroepen.
De Westminster
Confession of
Faith werd in
december 1646
voltooid. De
Westminster
Shorter Cate-
chism, bedoeld
voor het onder-
wijs aan kinderen,
en de Westminster
Larger Catechism,
bedoeld voor uit-
leg vanaf de kan-
sel, werden in
1647, respectieve-
lijk 1648 voltooid.
Deze ‘Westminster
Standards’ func-
tioneren vandaag
de dag in veel
confessies binnen
de gereformeerde
traditie als offi-
ciële standaard
van de leer. 

98. Over de vraag
of de verrezen
Heer in de Eucha-
ristie aanwezig is
in de gemeen-
schap, in de litur-
gische handeling
van de gemeen-
schap, in de ele-
menten van brood
en wijn, of in een
of andere combi-
natie van deze,
bestaat nog geen
volledige over-
eenstemming tus-
sen onze gemeen-
schappen. Dit
blijft daardoor
een onderwerp
voor onze voort-
gaande dialoog. 

145 • 2008 57



en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luis-
tert zeggen: ‘Kom!’” (Apk 22,17).

170. Het bijbelse getuigenis nodigt ons
uit het omvormende vermogen te zien
van de christelijke eredienst, waarin ver-
scheidenheid (bijvoorbeeld in termen van
ras, sociale klasse en geslacht) in ere
wordt gehouden, maar geen reden tot dis-
criminatie is. Allen zijn één in Christus
Jezus! In Christus is geen jood of heiden
meer, geen slaaf of vrije, geen man en
vrouw (Gal 3,28). In de liturgische bijeen-
komst kunnen de vrijheid, gerechtigheid
en genade van Christus door de christelij-
ke gemeenschap worden ervaren en ge-
vierd als nieuwheid van leven in het Ko-
ninkrijk Gods. Zoals Jezus tijdens Zijn
aardse leven tollenaars en zondaars tot
tafelgemeenschap uitnodigde, zo worden
christenen opgeroepen in hun gebed en
lofprijzing solidair te zijn met de ver-
schoppelingen en tekenen te worden van
de liefde van Christus, Die voor allen leef-
de en zich offerde en nu de genade van
Zijn aanwezigheid aanbiedt in de ere-
dienst, en speciaal in de Eucharistie. 

171. De heilige Communie is in het bij-
zonder een voorsmaak van het hemels
gastmaal in het komende Koninkrijk. Ons
wordt een blik gegund op de goddelijke
heerschappij, die is beloofd als de uitein-
delijke vernieuwing van de schepping.
Tekenen van deze vernieuwing zijn in de
wereld aanwezig, overal waar Gods gena-
de zich toont en mensen zich inzetten
voor gerechtigheid, liefde en vrede. De
Eucharistie is het feest waarbij de Kerk
God dank zegt voor deze tekenen en
vreugdevol viert dat het Koninkrijk er
reeds is, en in zijn volheid zal komen.
Meer nog dan de rituele vormen van li-
turgie en het belang daarvan voor per-
soonlijke vroomheid, is het de nieuwheid

van leven, door de christelijke gemeen-
schap ervaren en gevierd (Hnd 2,42-46;
1Kor 14), die iedere christen ertoe aans-
poort, in gehoorzaamheid aan het nieuwe
gebod van de liefde, zijn hele leven te
maken tot een voortdurende offergave
van aanbidding in geest en waarheid (Joh
4,23). De voorsmaak van de tijd die zal
komen zendt aanbidders uit naar de we-
reld in een geest van liefdevolle dienst-
baarheid aan Gods hele volk. Om met de
Quakers te spreken: “Onze eredienst is
klaar, nu begint ons dienstwerk.”

172. Het feit dat volledige gemeenschap
nog niet is bereikt, kan ons alleen maar
uitdagen onze inspanningen voort te zet-
ten om deze fundamentele scheiding te
overbruggen. Als christenen uiteindelijk
verenigd zullen zijn om dezelfde tafel, om
hetzelfde brood te eten en uit dezelfde
beker te drinken, dan zal hun missionaire
getuigenis versterkt worden op zowel het
persoonlijke als het collectieve niveau. 

3. Getuigen van het Koninkrijk 
in woord en daad

173. De verrezen Heer verschijnt aan de
apostelen, spreekt over het Koninkrijk
Gods en belooft dat ze gedoopt zullen
worden met de heilige Geest: “Maar wan-
neer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en van mij
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en
Samaria, tot aan de uiteinden van de
aarde” (vgl. Hnd 1,5.8). Deze opdracht
van de verrezen Heer is beslissend voor
het leven en het getuigenis van de kerk
die, vanaf het begin en door alle tijden
heen, niet begrepen kan worden zonder
verwijzing naar het getuigen van het
Koninkrijk. Wie het evangelie heeft ont-
vangen is geroepen voortdurend – niet
alleen maar af en toe – getuigenis (marty-

99. The Nature
and Mission of
the Church – A
Stage on the Way
to a Common Sta-
tement, Genève,
Wereldraad van
Kerken, 2005, §
54. 
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ria) te geven van Gods wil dat de wereld
gered en omgevormd zal worden. De inte-
griteit en de authenticiteit van de kerk
staan hier op het spel. 

174. De kerk zien als een gemeenschap
van gezamenlijk getuigenis voor het
Koninkrijk Gods werpt een nieuw licht op
verschillende kerkelijke kwesties. Alle
gelovigen zijn geroepen om te getuigen,
waarbij gewijde bedienaren specifieke
verantwoordelijkheden hebben, naar ge-
lang hun rol in de gemeenschap, zodat
christenen, zowel individueel als geza-
menlijk, deelnemen aan Gods handelen in
deze wereld. In de loop van de geschiede-
nis heeft de zonde herhaaldelijk het
getuigenis van de kerk misvormd en
daarmee is zij ingegaan tegen haar ware
aard en roeping. De kerk kan zich alleen
verlaten op Gods trouw, Die altijd weer
vergeving aanbiedt en oproept tot be-
rouw, vernieuwing en hervorming.99

175. Het getuigenis van de kerk in dienst
van het Koninkrijk is een werkelijkheid
met vele facetten. (1) Het vindt in eerste
instantie plaats als de kerk samen komt
voor de verkondiging van het Woord en
de viering van de sacramenten. De litur-
gie zelf is een daad van belijdenis dat het
Koninkrijk is ingeluid door de woorden,
daden en de Persoon van Jezus van Naza-
ret en dat het zelfs nu reeds aanwezig is,
geconcentreerd in de christelijke gemeen-
schap, waarvan het leven steeds weer
wordt vernieuwd door de liturgie. (2) Een
andere vorm van getuigenis bestaat in het
vestigen van christelijke gemeenschappen
over de hele wereld, gemeenschappen die
geroepen zijn om te laten zien dat het
Koninkrijk ook nu aanwezig en werk-
zaam is. Door in hun eigen leven gerech-
tigheid, vrede, vrijheid en respect voor
mensenrechten te verwerkelijken, kunnen

deze gemeenschappen een waarschuwend
teken zijn voor de samenleving in het
algemeen. (3) Een derde aspect van getui-
genis is gelegen in de profetische stem
van de kerk, die zij verheft om de samen-
leving te bekritiseren en te stimuleren
zichzelf om te vormen langs de lijnen van
het Koninkrijk. Het Woord van God zal
vorm geven aan de wijze waarop de kerk
zich bezig houdt met de hoop en de angst
van de mensheid. De kerk, die Jezus
Christus belijdt als de Heer die Dienaar is,
roept voortdurend op tot hernieuwing
van het leven in de cultuur en in de
samenleving, daarbij getuigend van Gods
beloften en geboden aan mensen, aardse
heerschappijen en machten (vgl. Kol. 1,16
en 2,15). Het bevorderen van gerechtig-
heid, vrede en mensenrechten is een
essentieel deel van de evangelisatie, van
de verkondiging van het goede nieuws
van het Koninkrijk. (4) Ten slotte is dage-
lijkse aanroeping, zoals door christenen
zo vaak herhaald in de bede van het
Onzevader – “Uw Rijk kome” –  een ge-
tuigenis van Gods soevereiniteit bij het
tot stand brengen van de omvorming van
de wereld. Jezus’ eigen onderricht over de
kracht van het gebed wekt het vertrou-
wen dat dit verzoek te zijner tijd volgens
Gods plan zal worden ingewilligd.

176. Daar getuigen van het Koninkrijk
Gods wordt ingegeven door het evangelie
zelf en gericht is op wat het leven van
mensen werkelijk bepaalt – waarbij reke-
ning moet worden gehouden met specifie-
ke tijden en contexten – moet het concreet
en contextgebonden zijn. Maar omdat
Gods wereld één is en Gods Koninkrijk
niet tegen zichzelf is verdeeld, heeft getui-
genis tegelijkertijd universele dimensies.

177. De kerk is geroepen om het hart van
het evangelie – dat wil zeggen de verzoe-
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ning van de mensheid met God en de ver-
zoening tussen alle mensen – te relateren
aan de specifieke noden van de mensen
en van de schepping zelf. Zulk getuigenis
vereist een sterke persoonlijke toewijding,
ofschoon het de individuele verantwoor-
delijkheid tegelijkertijd overstijgt. Omdat
het ook sterke kerkelijke implicaties heeft
voor iedere christelijke gemeenschap,
vormt het een uitdaging voor de autono-
mie van de gescheiden kerken. Kostbaar
getuigenis vereist wederzijdse verant-
woording. Daarom is een oecumenische
benadering bij deze opdracht een voor-
waarde voor een meer doeltreffend getui-
genis. Gezamenlijk getuigenis is een
kwestie van gehoorzaamheid. Kerken
hebben elkaar nodig, zowel op bepaalde
plaatselijke niveaus als op wereldniveau,
om te leven volgens Gods beloften en om
Gods geboden uit te voeren.

178. Het onderscheid tussen kerk en Ko-
ninkrijk heeft gevolgen voor de manier
waarop de missie van de kerk wordt ge-
zien. Deze missie behelst ondermeer strijd
voor gerechtigheid, vrede en de bevrij-
ding van de onderdrukten in deze wereld,
en is gericht op dat eschatologische
Koninkrijk dat in volheid zal komen aan
het einde der tijden. Zo’n strijd is onlos-
makelijk verbonden met het Koninkrijk
dat reeds onder ons is, en zal af en toe
ook plaats vinden binnen de kerk. Boven-
dien voorziet het Koninkrijk christenen
van een uitgangspunt om de dialoog aan
te gaan en samen te werken met leden
van andere godsdiensten. Als God het
Koninkrijk heeft bedoeld als het uiteinde-
lijke doel voor de hele mensheid, dan
moeten we ons niet alleen afvragen hoe
andere godsdiensten zich verhouden tot
de kerk, maar ook hoe ze zich verhouden
tot het Koninkrijk. Zo kan het onder-
scheid tussen kerk en Koninkrijk ons hel-

pen om vruchtbaar bezig te zijn met de
wereld en haar bestemming en een meer
open en creatieve dialoog aan te gaan
met andere godsdienstige tradities of
seculiere ideologieën.

179. Zoals de Mensenzoon, die niet geko-
men was om gediend te worden maar om
te dienen, bestaat de kerk omwille van de
lofprijzing aan God en de dienst aan het
komende Koninkrijk. De verkondiging
van het evangelie en het overal vestigen
van kerken is slechts een deel van haar
voortdurende roeping tot missie. In haar
streven naar dialoog en samenwerking
met alle mensen van goede wil (die tot
andere godsdiensten en geestelijke fami-
lies kunnen behoren) is de kerk geroepen
tot openbaring en bevordering van Gods
heerschappij, waarvan ook tekenen on-
derscheiden kunnen worden in verschil-
lende culturen en godsdiensten. Zo han-
delt de kerk als volk van God te midden
van Gods hele mensenfamilie.

4. Het Koninkrijk van God als 
uitgangspunt van handeling

180. Het Koninkrijk streeft naar de om-
vorming van de hele schepping tot eeuwi-
ge heerlijkheid, en de kerk moet worden
beschouwd in de context van deze godde-
lijke doelstelling. Burgerschap van het
Koninkrijk betekent een voortdurende
oproep tot solidariteit met mensen, in het
bijzonder met de uitgestotenen en de
onderdrukten. Het Koninkrijk kan alleen
iets betekenen voor de lijdende menigten,
indien het wordt ervaren als een omvor-
mende macht. Zoals Paulus in 1Kor 4,20
schrijft: “Want het koninkrijk van God
bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.” 

181. In de Katholieke Kerk is de verhou-
ding tussen Kerk en Koninkrijk opnieuw
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bekeken door het Tweede Vaticaans Con-
cilie. Als principe voor zowel individuele
als gemeenschappelijke actie werd het
thema van het Koninkrijk na het Concilie
het stevigst opgepakt door christelijke
gemeenschappen en theologen in Latijns-
Amerika, Azië en Afrika. Vanwege hun
ervaring met onderdrukking en troostelo-
ze armoede, zagen zij het Koninkrijk op
de eerste plaats als een katalysator voor
historische bevrijding en omvorming van
de wereld. Met groeiende duidelijkheid
werd gezien dat het Koninkrijk Gods ook
tot deze wereld behoort en niet alleen tot
de toekomstige, dat het niet alleen een
gave is maar ook een opgave die onze
menselijke samenwerking vereist, en dat
het onderscheiden is van de Kerk, hoewel
er niet volledig van gescheiden. Deze as-
pecten van het Koninkrijk vroegen om
een agenda voor actie en leidden tot een
nieuw begrip van de eigen identiteit en
missie van de Kerk, gezichtspunten die
gebaseerd waren op de leer van het Con-
cilie zelf:

Het mysterie van de heilige Kerk
wordt door haar stichting openbaar.
De Heer Jezus immers heeft met de
Kerk een begin gemaakt door het ver-
kondigen van de Blijde Boodschap, de
komst namelijk van het rijk van God
… Zo heeft de Kerk, door de gaven
van haar Stichter … de zending ont-
vangen om het Koninkrijk van God en
van Christus te verkondigen en bij alle
volkeren te vestigen; en van dat rijk is
zij op aarde de kiem en de aanvang
(Lumen gentium, 5).

182. De gereformeerde traditie ziet de
kerk ook in het licht van het Koninkrijk.
De opvatting dat het Koninkrijk op de
eerste plaats een katalysator is voor his-
torische bevrijding – een bevrijding die

vooral het ideaal is van het zuidelijk deel
van de wereldwijde christelijke gemeen-
schap – vindt op grote schaal erkenning
in de ruimere gereformeerde familie. Er is
een sterk bewustzijn dat het Koninkrijk
Gods een levende realiteit is, die onze
kerkelijke structuren en onze theologische
interpretaties overstijgt. De wijze waarop
kerken hun verantwoordelijkheid in de
wereld vandaag de dag in praktijk bren-
gen, bijvoorbeeld hun sociale leer of hun
diaconale activiteiten, is relevant voor de
omvorming van de wereld en voor de
christelijke eenheid. Ze zijn geroepen om
trouw te blijven aan het evangelie in wis-
selende situaties, als zij verantwoording
afleggen van de hoop die zij verkondigen.
Daarom moeten zij bepaalde vragen en
noden aanpakken, zowel door daden van
getuigenis als van dienstbaarheid. Maar
deze daden moeten in principe openstaan
voor hernieuwde overweging en verdere
aanpassing. In dit oecumenische en
eschatologische perspectief kunnen de
structuren voor de dienst van de kerk aan
het Koninkrijk Gods profiteren van kri-
tisch oecumenisch en theologisch debat.

183. Kerken in de gereformeerde traditie
zijn altijd overtuigd geweest van de een-
heid en de katholiciteit van de christelijke
kerk. Omdat gereformeerde christenen
geen absoluut gezag toekennen aan hun
eigen belijdenisgeschriften en -geschiede-
nis, zien de meeste van hen het bestaan
van hun denominatie als historisch be-
paald en dus vatbaar voor verandering.
De oprichting (in 1875 en 1891) van wat
nu de World Alliance of Reformed Chur-
ches (Wereldbond van Hervormde/Gere-
formeerde Kerken) is, laat zien hoe gere-
formeerde gelovigen overtuigd waren –
en naar men mag verwachten nog zijn –
van de zichtbare, structurele eenheid van
de kerk, inclusief een eenheid in geloof,

100. Towards a
Common Under-
standing of the
Church, § 113. 

101. A.w., § 138. 
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kerkorde, leven en werken. Kerken in de
gereformeerde familie zijn, waarschijnlijk
meer dan in welke andere christelijke
wereldgemeenschap ook, bereid geweest
tot structurele eenheid te komen met ker-
ken van dezelfde familie en ook van
andere families. Dat betekent echter niet
dat zulke organische verbintenissen
beschouwd kunnen worden als ‘het’ gere-
formeerde antwoord op de eenheid waar-
naar we op zoek zijn. De vorm en de aard
die zo’n eenheid in de toekomst zou moe-
ten hebben zal het resultaat zijn van ver-
dere oecumenische dialoog.

184. We moeten de mate waarin onze
verschillende tradities gemeenschappe-
lijkheid hebben bereikt in onze interpre-
tatie van het Koninkrijk niet onderschat-
ten. We zien het Koninkrijk allebei als een
katalysator voor historische bevrijding en
we zijn ons ervan bewust dat het mysterie
ervan begrip en geschiedenis overstijgt.
Samen willen we benadrukken dat Jezus
het Koninkrijk niet heeft voorzien als iets
dat enkel en alleen tot het hiernamaals
behoort. Toch kan het toekomstige Ko-
ninkrijk niet worden afgeleid van de om-
standigheden van de huidige geschiede-
nis; dat zal kwalitatief nieuw zijn en ligt
buiten het bereik van menselijke planning
en mogelijkheden; het is iets dat we ons
alleen maar kunnen laten schenken. Hoe-
wel het thema van het Koninkrijk de
wereld en het menselijk streven in de
geschiedenis serieus neemt, wordt daar-
om het perspectief van een transcendente
toekomst in de volheid van God niet
prijsgegeven. Alleen God kan uiteindelijk
de diepste verlangens van de mensheid
vervullen. 

185. De vraag blijft dan toch: Wat zegt
het Koninkrijk over situaties van absolute
onderdrukking en uitbuiting waarin velen

zich thans bevinden? De wereld waarin
wij leven en waarin het Koninkrijk Gods
nabij is, is geen neutraal terrein. Er zijn
vijandige machten die in verzet zijn tegen
het Koninkrijk. Dit anti-koninkrijk is niet
slechts de afwezigheid van het Koninkrijk
of het feit dat dit nog niet is gekomen,
maar het staat er haaks op. Het Konink-
rijk verkeert dus in oorlog met het anti-
koninkrijk. Ze sluiten elkaar niet alleen
maar uit: ze strijden tegen elkaar. Onze
betrokkenheid bij het bevorderen van het
Koninkrijk houdt dus noodzakelijkerwijs
in dat we actief strijden tegen het anti-
koninkrijk. Ofschoon we weten dat het
anti-koninkrijk uiteindelijk zal worden
verslagen door de macht van God, zijn
wij geroepen weerstand te bieden aan de
macht van het kwaad, dat ernaar streeft
de mensheid te knechten.

186. Het Koninkrijk Gods is onder ons
aanwezig. Als we de kerk zien in het licht
van het Koninkrijk, dan doen we dat –
welke verantwoordelijkheid we ook bin-
nen onze kerken mogen hebben – in het
bewustzijn dat we als burgers van deze
wereld delen in het lijden van de mens-
heid en de schepping. Maar zelfs als we
onszelf op de eerste plaats zien als slacht-
offers, neemt dat onze verantwoordelijk-
heid niet weg. Als we moeten erkennen
dat we mede schuldig zijn omdat we heb-
ben geprofiteerd van onrechtvaardige
mondiale verhoudingen, dan moet dat
ons eens te meer inspireren om ons in te
zetten voor een wereld die meer trekken
vertoont van het Koninkrijk Gods. Dit
vereist ontvankelijke openheid jegens
anderen, geduld en vastberadenheid.

187. Dit thema van verantwoordelijkheid
houdt ook verband met onze kerkelijke
structuren. De kerk, als onderdeel van de
samenleving, heeft macht – en is daarom

102. A.w., § 94
and 111. 

103. “Dewijl er
geen andere
ingang is tot het
leven, indien zij
ons niet in haar
schoot ontvangt,
baart, ons voedt
aan haar borsten,
en eindelijk onder
haar hoede en lei-
ding neemt, totdat
wij, na het sterfe-
lijke vlees afge-
legd te hebben,
gelijk zullen zijn
aan de engelen”,
(IV.1.4). Institutie,
of onderwijzing in
de christelijke
godsdienst [Ned.
vertaling: A.
Sizoo, Delft, 2e

druk, 1949].
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verantwoordelijk – in de menselijke ge-
meenschap. Of de kerk handelt als vrede-
stichter (door de verzoening van volken
te bevorderen) of als destructieve macht
(door steeds meer afsplitsingen toe te
voegen aan de reeds bestaande) hangt af
van de vraag hoe trouw zij is aan het
evangelie en de mate waarin de sacra-
menten en de liturgie verband houden
met het dagelijks leven van de gelovigen
en waarin de verkondigde woorden in
praktijk worden gebracht. Juist de ver-
deeldheid onder christelijke gemeen-
schappen kan een extra element zijn dat
de samenleving verdeelt.

188. Deze dialoog is bedoeld om bij te
dragen tot de vernieuwing van onze beide
gemeenschappen, door te wijzen op het
Koninkrijk Gods als ‘principe van hande-
ling’. Juist door het dienen van Gods
omvormend handelen in de wereld kan de
christelijke gemeenschap een authentiek
teken en getuigenis zijn van het Konink-
rijk Gods.

5. Het verdiepen van ons gemeenschap-
pelijk verstaan van de kerk

189. In ons vorige rapport Towards a
Common Understanding of the Church
(Naar een gemeenschappelijk verstaan
van de kerk) werd opgemerkt dat “de twee
concepten, ‘schepping van het Woord’ en
‘sacrament van genade’ gezien kunnen
worden als uitdrukkingen van dezelfde
instrumentele werkelijkheid naar ver-
schillende aspecten, als elkaar aanvullend
of als twee zijden van dezelfde munt. Ze
kunnen ook de polen worden van een
creatieve spanning tussen onze kerken.”100

Kan het thema van het Koninkrijk leiden
tot een verdere convergentie aangaande
de aard en de missie van de kerk als crea-
tura verbi en sacramentum gratiae? Kan

de verhouding tussen de kerk en het
Koninkrijk Gods perspectieven bieden om
te kijken naar de kwesties waarvan in de
vorige fase van onze dialoog werd gezegd
dat die “nader onderzoek” verdienden en
“nieuwe uitdagingen” boden?101 We be-
sluiten dit hoofdstuk met een poging deze
vragen te beantwoorden.

5.1 De kerk als schepping van het Woord 
en sacrament van genade in het licht van 
het Koninkrijk

190. Beschouwd in de context van het
thema van de huidige fase van onze dia-
loog lijkt het duidelijk dat ieder van deze
beide uitdrukkingen iets overbrengt van
de wijze waarop de kerk de vestiging van
het Koninkrijk Gods in de wereld zou
moeten dienen. De kerk is in twee opzich-
ten nauw verbonden met het Woord. Ten
eerste wordt de gemeenschap geschapen
door te luisteren naar en te antwoorden
op het Woord van God. Jezus, het vlees-
geworden Woord, verkondigt dat het
Koninkrijk Gods nabij is en de gemeen-
schap van leerlingen is de groep mensen
die, onder de invloed van de genade, in
geloof heeft geantwoord. Ten tweede
moedigt dit antwoord van reddend geloof
hen aan zelf ook het Woord van verlos-
sing te verkondigen en geeft hun de
opdracht te getuigen van de waarden van
het Koninkrijk, die Jezus heeft onderwe-
zen. In haar missie als dienstmaagd van
het Koninkrijk toont de kerk zich op beide
manieren als creatura verbi. 

191. Tegelijkertijd wordt het Koninkrijk
in de Schrift voorgesteld als het gevolg
van het machtige handelen van God door
Christus in de heilige Geest, in de ge-
schiedenis en boven de geschiedenis uit.
Het is niet het gevolg van menselijke po-
gingen maar van genade, waarop mensen

105. Zie hoofd-
stuk I, paragraaf
1.5 en hoofdstuk
III, paragraaf 1
over de heilige
Geest en hoofd-
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mogen antwoorden. In de mate dat de
kerk een door God bedoeld instrument is
om te dienen bij het tot stand brengen
van het Koninkrijk, moet het wel een in-
strument van genade zijn, hetgeen tot
uitdrukking wordt gebracht met de term
sacramentum gratiae. De omvorming van
de wereld gebeurt ten dele door pogingen
om een rechtvaardiger en vrediger sa-
menleving tot stand te brengen. Maar
christenen geloven ook dat die omvor-
ming nu wordt gerealiseerd, bij wijze van
voorschot, in de gemeenschap tussen God
en mensen, die plaats vindt in de kerk, in
het bijzonder door de verkondiging van
het Woord, de viering van de sacramen-
ten van Doopsel en Eucharistie, en andere
sacramenten of riten. Als sacrament van
het Koninkrijk is de kerk – en dat moet ze
ook zijn – zowel schepping van het
Woord als sacrament van genade. 

192. Ons onderzoek van de patristische
literatuur heeft dit ook onderstreept. Hoe-
wel we geen patristische geschriften heb-
ben gevonden die gebruik maken van de
precieze uitdrukkingen creatura verbi en
sacramentum gratiae, brengen patristi-
sche schrijvers de kerk wel nadrukkelijk
in verband met het Woord en met Gods
genade. De onderscheiding van de canon
van de Schrift, de indrukwekkende hoe-
veelheid commentaren op afzonderlijke
bijbelboeken en het beroep op de Schrift
in leerstellige verhandelingen en besliss-
ingen van het leergezag (die, door bepaal-
de ketterijen te verwerpen, aantoonden
hoe noodzakelijk het voor de kerk is de
adequaatheid van Schriftinterpretaties te
onderscheiden) zijn allemaal relevant
voor de visie op de kerk als creatura verbi.
In deze zin hebben de vroeg-christelijke
schrijvers de kerk zeker beschouwd als
‘een schepping van Gods Woord’, zelfs al
gebruikten ze de uitdrukking nooit. Op

soortgelijke wijze zijn teksten uit de
periode van de kerkvaders over het Doop-
sel, de Eucharistie en andere kerkelijke
riten, zowel die van individuele schrijvers
als – wat mogelijk zelfs nog meer veelbe-
tekenend is – degene die bewaard zijn
gebleven in liturgische boeken, zeer rele-
vant voor het verstaan van de kerk als
sacramentum gratiae. In dit opzicht zijn
wellicht geen andere patristische ge-
schriften zo indrukwekkend als de ‘mys-
tagogische catecheses’, waarin bisschop-
pen pasgedoopte christenen onderrichten
gedurende de week na Pasen. In deze zin
hebben vroeg-christelijke schrijvers de
kerk zeker beschouwd als ‘sacrament van
genade’, omdat de genade van de heilige
Geest altijd constitutief werkt bij de ver-
kondiging van het Woord en de viering
van deze riten. Een kerk zonder een sterk
sacramentele viering van de gave van de
genade zou niet de kerk van Christus heb-
ben kunnen zijn zoals zij die kenden.

193. Volgens Towards a Common Under-
standing of the Church zijn dit “twee ver-
schillende concepten om de kerk, en de
manier waarop zij haar dienende en ins-
trumentele rol vervult, te verstaan. Daar
is het eerste concept meer ‘gereformeerd’,
het andere meer ‘rooms-katholiek’” (94).
In paragraaf 108 wordt vervolgens ge-
steld dat de kerk een instrument is “door
de prediking van het Woord, in de bedie-
ning van de sacramenten en in het toe-
zicht over de gemeenschappen”. We kun-
nen nu verklaren, in het licht van ons
onderzoek zowel naar het Koninkrijk als
naar de patristische geschriften, dat deze
beelden niet alleen wederzijds informatief
en complementair zijn, maar ook dat het
ene niet werkelijk adequaat is zonder het
andere. Een ‘sacramentele’ Kerk die het
Woord van God de plaats niet geeft die
Het toekomt zou ten diepste onvolledig

stuk I, paragraaf
1.3 over eschato-
logie.
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zijn; een kerk die werkelijk een schepping
van het Woord is zal dat Woord liturgisch
en sacramenteel vieren. Als onze kerken
wat deze twee aspecten betreft van elkaar
verschillen, is dat wellicht niet zozeer
omdat een van de kerken meent dat de
kerk alleen creatura verbi dan wel alleen
sacramentum gratiae is, maar omdat de
beide tradities ieder één aspect hebben
benadrukt en daarbij het andere minder
nadruk hebben gegeven of zelfs hebben
verwaarloosd. In zo’n geval betekent het
bereiken van volledige gemeenschap dat
beide gemeenschappen weer volledig
gaan beseffen wat God heeft bedoeld
voor het leven van de kerk. Ook rijst hier
dan de vraag, die nader onderzoek vereist
in toekomstige dialoog, aangaande de
verhouding tussen het gewijde ambt
enerzijds en de verkondiging van het
Woord en de viering van de sacramenten
anderzijds.

5.2 De kerk in relatie met de heilige 
Geest en de eschatologie

194. Bij het overwegen van wat onze
gemeenschappen samen zouden kunnen
zeggen over de wijze waarop de kerk haar
“dienende en instrumentele rol” vervult,
noemde het vorige dialoograpport de
mogelijkheid de kerk te omschrijven als
“sacrament van het Koninkrijk Gods”.102

Gereformeerde christenen kunnen het
concept van de kerk als sacrament beves-
tigen, in navolging van  de leer van Cal-
vijn over de instrumentele rol van de kerk
als onze “moeder in het geloof”.103 In de
rooms-katholieke leer is de Kerk ‘sacra-
ment’ noemen gebaseerd op twee analo-
gieën: de analogie tussen de Kerk en
Christus, en de analogie tussen de Kerk en
de riten van Doopsel en Eucharistie. Onze
gemeenschappen bevestigen beide dat het
handelen van Christus de grondslag van

de redding van de mensen is; sacramen-
ten en andere riten brengen de unieke
genade van God over, die tenslotte alleen
door Christus wordt bemiddeld. Net zoals
Christus’ leven en dienstwerk, Zijn dood
en verrijzenis, instrumenteel zijn in het
ten uitvoer brengen van Gods heilsplan,
zo is de kerk op analoge wijze een “zicht-
baar teken en instrument van dit unieke
middelaarschap [van Christus] in tijd en
ruimte … een instrument in Christus’ han-
den … geheel en al afhankelijk van haar
Heer, zoals gereedschap in de handen van
een werkman”.104 Als gereformeerde chris-
tenen traditioneel een mogelijke rol van
de kerk bij het bemiddelen van Christus’
verlossing overwogen, probeerden ze
altijd de absolute toereikendheid veilig te
stellen van het offer dat Hij “eens en
altijd” heeft gebracht, “toen Hij het offer
van zijn leven bracht” (vgl. Heb 7,27), en
van de vrijheid van de Geest, Die genadig
Christus’ verdiensten aan mensen
schenkt. Zo’n radicale afhankelijkheid is
ook een belangrijk aspect van de rooms-
katholieke overweging over de aard van
sacramenten en de analoge toepassing
van het woord ‘sacrament’ op de kerk. Zo
wordt in onze huidige dialoog de volledi-
ge afhankelijkheid van Christus door de
Geest erkend. Wij constateren dat een
exclusief christologische structuur niet de
gelegenheid zou bieden om alles wat we
over dit thema kunnen zeggen bloot te
leggen en tot uitdrukking te brengen. Dit
rapport, dat zich concentreert op gemeen-
schappelijk getuigenis van het Konink-
rijk, bracht ons er onvermijdelijk toe de
kerk te beschouwen in relatie tot de heili-
ge Geest en tot de eschatologie.105 Beide
relaties openen de mogelijkheid tot uit-
breiding van wat wij nu samen zouden
kunnen zeggen over de kerk als ‘sacra-
ment van het Koninkrijk Gods’. 

schoppenconfe-
rentie van de Ver-
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195. De heilige Geest verwezenlijkt Chris-
tus’ verlossingswerk in de harten van
individuele gelovigen door hun bekering
en wedergeboorte te bewerkstelligen. Als
zodanig is de Geest zeer belangrijk bij het
vestigen van het Koninkrijk en het leiden
van de kerk, zodat zij in dit proces dienst-
baar kan zijn aan Gods werk (hoofdstuk
I). De Geest speelt de beslissende rol bij
het leiden van gelovigen om te onder-
scheiden wat zij moeten doen voor de
verdere verwerkelijking van het Konink-
rijk in bepaalde situaties (hoofdstuk III).
Door de instrumentele rol van de kerk
voor de totstandbrenging van het Ko-
ninkrijk met de heilige Geest te verbinden
zijn wij in staat samen een meer histori-
sche en dynamische visie van de kerk als
‘sacrament van het Koninkrijk Gods’ te
erkennen. De Geest is het fundament van
de doeltreffendheid van zowel Woord als
sacrament, en van de ontluikende aanwe-
zigheid van het Koninkrijk Gods. Ook ons
vorige rapport refereert aan de heilige
Geest, waarbij aandacht wordt geschon-
ken aan zowel de “meer gereformeerde”
nadruk op de vrijheid van de Geest, als
aan de “meer rooms-katholieke” erken-
ning van de aanwezigheid van de heilige
Geest in het historische bestaan van de
christelijke gemeenschap. Als we de rol
van de Geest met betrekking tot het
Koninkrijk beschouwen, wordt duidelijk
dat de perspectieven van beide gezindten
elkaar nodig hebben, complementair zijn
en wederzijds instructief. De Geest Die
blaast waar Hij wil […] (vgl. Joh 3,8) leidt
ook de geloofsgemeenschap en rust deze
toe (vgl. Joh 16,13-14; 1Kor 12,4-13). In
het tot stand brengen van het Koninkrijk
werkt de Geest zo, dat mensen erbij
betrokken raken, zowel binnen als buiten
de kerk, daarbij gebruik makend van alle
mogelijkheden en beperkingen die ze
hebben.

196. Onze discussie over het Koninkrijk
in deze fase van de gereformeerd-rooms-
katholieke dialoog heeft uiteraard ook de
aandacht bepaald bij het thema van de
eschatologie (hoofdstuk I). In ons vorige
rapport werd opgemerkt: “We denken niet
op dezelfde manier over de verhouding
van de kerk tot het Koninkrijk Gods. De
gereformeerden accentueren meer de
belofte van een ‘nog niet’; de katholieken
onderstrepen meer de werkelijkheid van
een gave ‘die er al is’.”106 De huidige dia-
loog heeft aangetoond dat zowel de
Schrift als de traditie beide perspectieven
samen houdt, zodat onze eerdere tegen-
stelling eerder gezien moet worden als
een accentverschil dan als een kerkverde-
lende tegenstelling. We zijn het er volle-
dig over eens dat de Kerk leeft in een
eschatologisch perspectief en dat het niet
mogelijk is haar identiteit te vatten buiten
het kader van een gedeelde openheid voor
het werk van de Geest in de geschiedenis,
zelfs in onze eigen dagen. Dit vereist aan-
dacht voor ‘de tekenen van de tijd’ en
voor nieuwe mogelijkheden om gezamen-
lijk te getuigen. Het onderscheid tussen
kerk en koninkrijk maakt een meer geza-
menlijke visie op de geschiedenis moge-
lijk. Wat we zullen zijn is nog niet volle-
dig geopenbaard (1Joh 3,2; vgl. 1Kor
13,12). Dit betekent dat de huidige tijd
nog onderweg is naar de volmaakte ver-
vulling van Gods heilsplan, die plaats zal
vinden met de volledige komst van het
Koninkrijk. De kerkgeschiedenis is com-
plex en kan, zoals opgemerkt in ons vori-
ge rapport naar aanleiding van het ‘helen
van herinneringen’, op verschillende ma-
nieren geïnterpreteerd worden. Soms zijn
er aanduidingen van inspirerende conti-
nuïteit met het evangelie, maar er is ook
het raadsel van scheiding en discontinuï-
teit. Wij durven te geloven dat zelfs tij-
dens de meest betreurenswaardige mo-
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menten van deze geschiedenis Gods Geest
ten goede heeft gewerkt (vgl. Rom 8,28).
Dit kan nooit betekenen dat menselijk
falen tot goddelijke deugd wordt verhe-
ven. Het biedt echter wel een geschikte
basis om de aard van zondige scheiding
en vijandschap in de kerk te begrijpen. Zo
worden we tot bekering en vernieuwing
geroepen, ontvankelijk voor het voort-
schrijdende werk van de heilige Geest in
de geschiedenis, Wiens “eenmakende
kracht sterker zal blijken dan alle schei-
ding, die zich door onze menselijke zon-
digheid heeft voorgedaan”.107

197. Door het thema van gezamenlijk ge-
tuigenis van het Koninkrijk te bestuderen
zijn gereformeerden en katholieken in
staat geweest een verdere fundamentele
overeenstemming over de kerk te ontdek-
ken. We kunnen bevestigen dat de kerk
een soort sacrament is van het Koninkrijk
Gods, met een authentieke bemiddelende
rol, maar alleen in zoverre zij volledig
afhankelijk is van God. Onze overeen-
stemming over het feit dat de kerk afhan-
kelijk is van God in Christus door de
kracht van de heilige Geest geeft ons
hoop dat we ook enige vooruitgang heb-
ben geboekt bij het banen van de weg
naar grotere convergentie. Door over de
kerk te spreken als ‘sacrament van het
Koninkrijk Gods’ zou kunnen blijken dat
spanningen uit het verleden wat betreft
verschillende overtuigingen aangaande
de continuïteit, het ambt en de kerkorde
door de eeuwen heen, complementair en
zelfs creatief zijn bij een gezamenlijke
reconstructie. We hopen dat onze ver-
woording van de dienende en instrumen-
tele rol van de kerk, in volledige afhanke-
lijkheid van de Geest van Christus en
gericht op het Koninkrijk Gods, een bij-
drage zal leveren aan de christelijke een-
heid die onze eigen gemeenschappen

overstijgt. De oecumenische beweging als
geheel kan begrepen worden als deelna-
me aan de beweging van de heilige Geest,
Die ons roept en inspireert om samen het
Koninkrijk Gods te zoeken en ons aan
elkaar toe te vertrouwen. Als kerken nieu-
we wegen vinden om vorm te geven aan
deze wederzijdse steun en verantwoorde-
lijkheid, dan bidden wij dat het resultaat
grotere zichtbaarheid van de kerk mag
zijn als teken en instrument van het
Koninkrijk Gods. 

Hoofdstuk V

Dialoog en gemeenschappelijk 
getuigenis

198. Na te hebben nagedacht over de ma-
nier waarop deze fase van de dialoog ons
gemeenschappelijk begrip van de kerk
heeft verdiept, in aanvulling op wat was
bereikt in Towards a Common Understan-
ding of the Church (hoofdstuk IV), willen
wij nu nog enkele beschouwingen toe-
voegen over het concept van gezamenlijk
getuigenis in relatie tot de oecumenische
dialoog. De specifieke inhoud van deze
dialoogronde, en wat tot nu toe is gezegd,
heeft laten zien hoe dialoog op zich een
verzoenende ervaring kan zijn. Als de
zaak van het Koninkrijk Gods en de op-
roep daar gezamenlijk van te getuigen
onze ontmoeting inspireren, dan wordt
iedere traditie op dezelfde wijze uitge-
daagd, omdat zowel de huidige als de toe-
komstige dimensies van het Koninkrijk
ons op een zodanige wijze openstellen
voor God, dat niemand zich kan aanmati-
gen daar zeggenschap over te hebben. In
dialoog kunnen we dergelijke vragen sa-
men onder ogen zien. Beide tradities
staan met open handen voor Gods plan
wat betreft onze toekomst. Zo zou de in-
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houd van onze dialoog en ons actief ge-
meenschappelijk getuigenis moeten bij-
dragen tot de hernieuwing van beide ge-
meenschappen.

1. Oecumenische dialoog als 
gemeenschappelijk getuigenis

199. In de bevordering van de christelijke
eenheid worden over het algemeen drie
dimensies onderscheiden: gebed, prakti-
sche samenwerking en theologische dia-
loog. Terwijl gebed en praktische samen-
werking duidelijk mogelijkheden bieden
voor gezamenlijk getuigenis, helpt dia-
loog ons om de theologische basis voor
zulk gedeeld gebed en zulke gedeelde
actie te verduidelijken. Bovendien kan
oecumenische dialoog zelf een vorm van
gezamenlijk getuigenis zijn.

200. In authentieke dialoog worden woor-
den niet gebruikt om de ander te domine-
ren of te overheersen, maar juist om brug-
gen van begrip te bouwen. Hier begint de
mogelijkheid van getuigenis door dialoog
te ontluiken: “De ware dialoog moedigt
absoluut het relativisme niet aan, doch
begint met een verdieping van de kennis
van de eigen traditie en het verlangen de
rijkdom daarvan te delen met anderen,
voor de redding van de wereld.”108

201. Christenen worden opgeroepen “de
gezindheid onder zich te laten heersen die
Christus Jezus had”. Paulus’ brief aan de
christenen van Filippi (2,5-11) beschrijft
de menswording van Christus als een
‘zelfontlediging’ omwille van de mens-
heid. Deze tekst suggereert een diepgaand
geestelijk proces dat kan worden toege-
past op alle vormen van dialoog. Er kan
geen dialoog zijn als de identiteit van een
van de twee wordt onderschat. Zij die in
dialoog gaan moeten bereid zijn verkeer-

de ideeën los te laten en in een proces van
zelfgave te treden, een soort navolging
van de gekruisigde Christus. In het licht
van het Paasmysterie zuivert dialoog de
deelnemers, zodat ieder de ander kan
benaderen met de vrijheid die het gevolg
is van de gezindheid die Christus beziel-
de. Dit leidt tot een dienstbare spirituali-
teit die essentieel is voor voortschrijdende
dialoog, gebed en praktische samenwer-
king in het zoeken naar christelijke een-
heid. 

202. Dialoog impliceert wederzijdsheid en
het verlangen naar verzoening. De geest
van de verzoening erkent en bevestigt de
unieke identiteit van iedere dialoogpart-
ner. Toch impliceert dit geen onbegrensd
pluralisme, of onverschilligheid, wat be-
treft leerstellig verschil. In het erkennen
van de identiteit van de ander worden de
dialoogpartners juist uitgedaagd dezelfde
waarheid te bevestigen, die in verschil-
lende of complementaire vormen wordt
uitgedrukt en oprechte verschillen te eer-
biedigen waar die zich voordoen. 

203. De basis van iedere dialoog is een
houding van nederigheid, een bereidheid
onwetendheid en falen te erkennen, een
verlangen naar diepere kennis, en open-
heid voor de waarheid waar die ook
wordt aangetroffen. Terwijl we erkennen
dat de volheid van de waarheid is geo-
penbaard in Jezus Christus, hebben indi-
viduele christenen ‘geen garantie dat ze
de waarheid ten volle hebben begrepen’,
en men moet dus open staan voor een
zich steeds verdiepende kennis van die
waarheid. Wij onderschrijven de woorden
van paus Paulus VI: “In laatste instantie
is de waarheid niet een ding dat wij bezit-
ten, maar een persoon waardoor wij ons
laten bezitten. Dit is een voortdurend pro-
ces” (Ecclesiam suam, 81-82).
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2. Dialoog als verzoenende ervaring

204. Ons werk en leven samen heeft ge-
leid tot een diepgaander begrip van el-
kaars tradities, ook van de manier waarop
iedere traditie omgaat met het ontstaan
van nieuwe inzichten en perspectieven.
Er ontstond meningsverschil tussen onze
twee delegaties, en ook binnen de delega-
ties, over verschillende methodologische
benaderingen. Op een zeker moment van
uitdagende en kritische onderscheiding,
halverwege onze beraadslagingen, kozen
we voor een contextuele benadering van
het thema van ons gemeenschappelijk
getuigenis voor het Koninkrijk, en daar
hebben we speciale aandacht aan besteed.
Deze beslissing versterkte onze overtui-
ging dat gezamenlijk getuigen van het
Koninkrijk Gods ons zou leiden tot grote-
re solidariteit met de armen.

205. Deze contextuele benadering leidde
ons ertoe onze volgende bijeenkomsten te
houden in Zuid-Afrika, Noord-Ierland en
Canada. In deze situaties is de uitdaging
tot gezamenlijk getuigenis voor de gere-
formeerde en de rooms-katholiek op min-
stens twee manieren schrikwekkend. Op
de eerste plaats is er in iedere context een
geschiedenis van wederzijds wantrouwen
en in één zelfs een geschiedenis van
geweld jegens elkaar. Op de tweede plaats
vond het getuigenis voor het Koninkrijk
plaats in confrontatie met al lang be-
staand sociaal kwaad en in verzet tegen
waarden die tegen het Koninkrijk zijn. In
een dergelijke context is gezamenlijk
getuigenis kostbaar getuigenis. Een van
de vruchten van deze meer contextuele
benadering was de ontmoeting met kerk-
leiders en pastorale bedienaars die moe-
dig leefden en getuigden. Onze beslissing,
na intensief en soms pijnlijk debat, heeft
ons, als leden van de gezamenlijke com-

missie, geholpen te groeien in verbonden-
heid.

3. Dialoog, het genezen van 
herinneringen en de verzoening 
van gemeenschappen

206. Open staan voor Gods heerschappij
karakteriseert vandaag de dag terecht het
gezamenlijk getuigenis van de gerefor-
meerde kerken en de Katholieke Kerk.
Maar het verleden blijft voelbaar in het
heden. Aan het begin van het jaar 2000,
trok WARC zijn vertegenwoordiger terug
uit het Oecumenisch Comité van het
rooms-katholieke Jubileumjaar 2000, als
reactie op de theologische aannames in
de pauselijke Bul Incarnationis Mysteri-
um over “Voorwaarden voor het verkrij-
gen van de Jubileumaflaat”. Katholieke
functionarissen waren ontsteld dat hun
welgemeende oecumenische uitnodiging
door WARC werd afgeslagen. Op vergelijk-
bare wijze waren veel gereformeerde lei-
ders ontsteld toen de Congregatie voor de
Geloofsleer Dominus Iesus publiceerde; in
het gebruik van de term ‘tekort’ om het
verschil tussen “Kerken in de ware zin
van het woord” en “kerkelijke gemeen-
schappen” te verklaren hoorde men een
gebrek aan erkenning van de belangrijke
oecumenische voortgang die sinds Vati-
canum II is geboekt. Daar de dialoog-
groep een bijeenkomst had buiten Rome,
slechts drie weken na het verschijnen van
Dominus Iesus, was het onvermijdelijk
dat we openhartige uitwisselingen zou-
den hebben. Een van de leden merkte op
dat geen enkele groep het alleenrecht op
pijn heeft. Het was een belangrijk mo-
ment voor leden van de dialooggroep
toen we, na zulke uitwisselingen, een ont-
moeting met paus Johannes Paulus II
hadden en hem weer hoorden spreken
van “de onherroepelijke toewijding van
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de Katholieke Kerk aan de oecumene”. Het
is duidelijk dat naast de opdracht open te
staan voor Gods toekomst, de huidige
dialoog ook moet worstelen met het pijn-
lijke verleden van de kerken en met blij-
vende meningsverschillen. 

207. TCUC (155,156) merkt terecht op dat
nieuw onderzoek en nieuwe interpretaties
zouden kunnen leiden tot gewijzigde per-
spectieven en elementen van de complexe
geschiedenis die we delen vollediger zou-
den kunnen aanduiden. Zelfs in landen
die ver na de Reformatie zijn geëvangeli-
seerd is het niet mogelijk de ruzies en de
ontwikkelingen van de zestiende eeuw
eenvoudigweg buiten beschouwing te
laten. Op zijn allerminst moeten we uit-
leggen waarom de scheidingen tussen
christenen in het Westen zijn ontstaan en
waarom ze voortduren, en wat de verhou-
ding kan zijn van deze scheidingen ten
opzichte van nieuwe scheidingen tussen
de jongere kerken die het gevolg zijn van
plaatselijke omstandigheden. Het lijkt dat
we in bijna iedere context aanleiding
hebben enige uitleg te geven over het ge-
brek aan zichtbare eenheid tussen christe-
lijke kerken.

208. Ons pijnlijk verleden duurt voort tot
in het heden, telkens als we zonder
respect spreken over het geloof van onze
broeders en zusters. Daarom vereist onze
dialoog dat we het taalgebruik herzien
waarmee we elkaar door de eeuwen heen
hebben getypeerd, en nu nog typeren.
Een polemische en dikwijls liefdeloze
houding heeft de toon gezet voor veel
van onze kritische opmerkingen over
elkaar, voordat de moderne oecumenische
beweging ontstond. Een van de hoofd-
doelstellingen van de dialoog zou moeten
zijn het doorpluizen van ons taalgebruik,
om te onderscheiden welke beweringen te

wijten zijn geweest aan een gemis aan
waarheid en liefde, zodat we elkaar daar-
voor om vergeving kunnen vragen. Even
belangrijk is het blootleggen van alle ele-
menten van waarheid uit onze gesprek-
ken in het verleden, die we ook vandaag
de dag tegen elkaar moeten herhalen in
liefde (vgl. Ef 4,15), in de hoop tot grotere
gemeenschap te komen. Als de heilige
Geest ons blijft leiden in gedeelde en
actieve verwachting van het Koninkrijk,
zouden we best nieuwe manieren kunnen
vinden om elkaar in wederzijdse verant-
woording vast te houden en te groeien in
verzoenende liefde en gezamenlijk geloof.

209. Dialoog kan profiteren van het helen
van herinneringen en dat proces ook
bevorderen. Voor veel gereformeerden
waren de oproep van paus Johannes Pau-
lus II tot een zuivering van de herinne-
ring gedurende het Jubileumjaar 2000 en
zijn moedige gebeden van berouw uit
naam van de katholieken bemoedigend.
De recente theologische interpretatie van
deze handelingen in ‘Herinnering en ver-
zoening: de Kerk en de fouten van het
verleden’, van de Vaticaanse Internatio-
nale Theologencommissie, vormt een be-
langrijke bijdrage aan de discussie over
de vraag betreffende zonde in de Kerk.
Complexe en verschrikkelijke waarheden
worden erkend, en gebeden uit zowel
Daniël als Jeremia worden geciteerd,
waarin wordt beleden: “Wij hebben ge-
zondigd.” Het rapport van de Commissie
is buitengewoon bemoedigend door het
zorgvuldige en openhartige onderzoek
van bijbelse paradigma’s voor de belijde-
nis van zonden door het hele volk van
God. De meeste gereformeerde christenen
zullen instemmen met de reactie dat ‘Her-
innering en verzoening’ de geloofwaar-
digheid van de Rooms-katholieke Kerk
zal versterken. Er zal wijdverbreide over-
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eenstemming zijn dat de geloofwaardig-
heid van iedere kerk versterkt zou worden
door iets soortgelijks te doen. Zij die den-
ken dat openlijke erkenning van fouten
het dienstwerk van de kerk zal schaden,
in het bijzonder wat betreft de jongeren,
lijken wat ons betreft van de kerk te vra-
gen dat zij de dienst aan haar eigen leven
stelt boven de dienst aan de waarheid.
Gods trouw blijkt, zoals TCUC 109 stelt, in
het instandhouden van de kerk ook door
“transfiguratie van menselijk falen”. 

210.Verzoende gemeenschappen veron-
derstellen verzoende ambten. Deze kwes-
tie is een speciale uitdaging voor onze
dialoog. Vanuit rooms-katholiek stand-
punt hebben de gereformeerden, zoals
TCUC 123 opmerkt, “aan de apostoliciteit
van hun kerken een diepe wonde aange-
bracht” door te breken met de door de
Traditie doorgegeven ambtelijke structu-
ren. TCUC noemt later Woord, sacrament
en toezicht als drievoudige functie van
het ambt. De gereformeerden hebben deze
drievoudige functie, waarbij het dienst-
werk van het toezicht op een conciliaire
wijze wordt uitgeoefend. De gezamenlijke
erkenning van dit feit zou een belangrijke
stap kunnen zijn in de richting van con-
vergentie wat betreft een gezamenlijke
opvatting en erkenning van het ambt.

4. De ervaring van eenheid in gemeen-
schappelijk getuigenis vandaag

211. Onze drie verhalen weerspiegelen
verschillende maten van samenwerking
wat betreft gezamenlijk getuigenis. In
Canada bestaat er een relatief sterke en
constructieve relatie tussen de Canadese
lidkerken van WARC en de Canadese Bis-
schoppenconferentie. Het verlangen ge-
zamenlijk te getuigen van het Koninkrijk
heeft een netwerk van interkerkelijke

coalities voor sociale gerechtigheid doen
ontstaan. De uitdagingen van rechtszaken
ten gevolge van seksueel en fysiek mis-
bruik in door kerken beheerde Indian
Residential Schools en het in verband
brengen van het christelijk geloof met
traditionele inheemse spiritualiteit, heb-
ben het vermogen van de historische mis-
siekerken om gezamenlijk op te treden
echter op de proef gesteld. 

212. Uit de Zuid-Afrikaanse studie blijkt
dat de kerken in eerste instantie op verge-
lijkbare maar niet verwante manieren
worstelden met de uitdaging van de
apartheid. Iedere gemeenschap had een
eigen interne strijd en strategie voor
openbaar getuigenis. Er was bijvoorbeeld
niet altijd overeenstemming in de rooms-
katholieke gemeenschap met betrekking
tot rassenbeleid. Bij de gereformeerden
lijken interne theologische twisten over
uitverkiezing en de betekenis van de
voorzienigheid wat betreft de verschillen-
de rassen te hebben gedomineerd. Toch
was er, ondanks dergelijke verschillen, op
grote schaal samenwerking over de con-
fessionele scheidslijnen heen in de hard-
nekkige weerstand tegen de ideologie van
de apartheid. Zoals dikwijls het geval is,
overtrof het getuigenis van individuele
leiders, zowel pastores als leken, de offi-
ciële beraadslagingen en handelingen.

213. In Noord-Ierland leek de officiële sa-
menwerking van de kerken duidelijker
aanwezig. Kerkelijke leiders kenden el-
kaar persoonlijk en hadden duidelijk el-
kaars lasten gedragen. Desondanks ver-
telden zij ons dat een van de zaken die ze
hadden geleerd van hun gedeeld leider-
schap het belang van de onderscheiding
was – onderscheiden wanneer en waar
precies te bemiddelen door openbare ver-
klaringen van eenheid, zonder hun ge-
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loofwaardigheid in gevaar te brengen.
Weer hoorden we zeer ontroerende verha-
len over de moedige toewijding aan ver-
zoende relaties van de kant van leiders,
zowel pastores als leken.

214. In situaties van veeleisend getuige-
nis, zoals in Zuid-Afrika en in Noord-Ier-
land, ervaren de leiders – pastores en
leken – die dit getuigenis geven zelf vaak
uitzonderlijke vormen van eenheid. Als
martyria (getuigenis) mogelijk martelaar-
schap (lijden voor Christus en Zijn Ko-
ninkrijk) tot gevolg heeft, worden de ver-
schillen tussen kerken en kerkgenoot-
schappen gerelativeerd en raken ze op de
achtergrond. In Zuid-Afrika werd het
getuigenis van zwarte, gekleurde en blan-
ke gereformeerde en katholieke christe-
nen ‘aan de basis’ tegen de apartheid,
gevoed en gedragen door gezamenlijk
gebed. Zulk delen onderstreepte voor de
betrokkenen de eschatologische aanwe-
zigheid van het Koninkrijk.

215. In Noord-Ierland hoorden we over
verschillende voorbeelden van moedig
getuigenis. In de context van onze gere-
formeerd-katholieke dialoog, hebben we
in het bijzonder gekeken naar het werk
van het Corrymeela Centrum voor Ver-
zoening, opgericht door een presbyteri-
aanse dominee, de eerwaarde Ray Davey.
De centrale doelstelling is om protestant-
se en katholieke volwassenen en kinderen
uit de gescheiden wijken van Belfast in
staat te stellen elkaar te ontmoeten en
samen te leren, te bidden en te spelen.
Davey zou later een eredoctoraat krijgen
van de pauselijke universiteit van May-
nooth, de eerste maal in de geschiedenis
van deze universiteit dat een protestantse
dominee zo werd geëerd. De voordracht
voor dit eredoctoraat werd gedaan door
bisschop Anthony Farquhar, medevoor-

zitter van onze dialooggroep en hulpbis-
schop van het diocees Down and Connor,
het diocees waarin het Corrymeela Cen-
trum is gesitueerd. In zijn voordracht
citeerde bisschop Farquhar heel toepasse-
lijk de Ierse dichter Seamus Heaney:

De geschiedenis zegt: Hoop niet
Aan deze zijde van het graf.
Maar dan, éénmaal in een 
mensenleven,
Kan de vurig verlangde golf
Van gerechtigheid toch oprijzen.
En dan omhelzen hoop en 
geschiedenis elkaar.

216. In de tijd van vervolging, in de eer-
ste eeuwen van het christelijk tijdperk,
kwam het soms voor dat een bekeerling
zijn of haar leven gaf in martyria (als
martelaar), voordat hij of zij gedoopt was.
De dood van zo iemand werd beschouwd
als een ‘doopsel van bloed’. Als er een
doopsel van bloed is, is er dan ook niet
volledige gemeenschap in het vergieten
van je bloed voor het geloof? In de Ency-
cliek Ut unum sint (84) schreef paus
Johannes Paulus II dan ook: 

Ik heb reeds met vreugde vastgesteld
dat een onvolmaakte maar reële com-
munio bewaard is gebleven, en dat ze
groeiende is op verschillende niveaus
van het kerkelijk leven. Ik voeg er nu
aan toe dat zij reeds volmaakt is in
wat wij beschouwen als het hoogte-
punt van het genadeleven, martyria
tot de dood toe, de meest waarachtige
communio met Christus die zijn bloed
vergiet en door dat offer hen die eens
ver verwijderd waren, tot elkaar
brengt (vgl. Ef 2,13).

217. De eenheid in gezamenlijk getuige-
nis die de meesten van ons ervaren is ver

2008 • 16072



verwijderd van het geven van ons leven.
Toch kunnen wij allemaal onze energie en
onze hoop geven in de oecumenische
dienst aan het Koninkrijk. Of het nu geza-
menlijk pleiten tegen dakloosheid is of
dienst doen in een gaarkeuken, of het
door interkerkelijke parochie-overeen-
komsten is of door samenwerking in
interreligieuze dialoog, er zijn uitgelezen
mogelijkheden voor alle gereformeerde
en rooms-katholieke christenen om van-
daag de dag samen te werken in geza-
menlijk getuigenis en doorbraken te erva-
ren in begrip en vreugde, in dienst van
het Koninkrijk.

5. Het zoeken naar een groter gemeen-
schappelijk getuigenis vandaag

218. Het Koninkrijk Gods is een symbool
van een universele gemeenschap die ge-
ordend is volgens Gods wil, zodat de vol-
heid van leven en de juiste relaties voor
iedereen overvloedig aanwezig zijn. In de
christelijke theologie is de kerk een sacra-
ment van het Koninkrijk, in zoverre zij
het begin vertegenwoordigt van een der-
gelijke volheid en juiste relaties in de
gemeenschap van gelovigen, samengeko-
men in geloof, hoop en liefde. Hoewel
zowel de WARC als de Rooms-Katholieke
Kerk wereldomvattende instellingen zijn,
kan het feit dat zulke veelsoortige christe-
lijke wereldgemeenschappen los van
elkaar bestaan, een uitdaging zijn voor de
katholiciteit, die een kenmerk van de kerk
is. Kerken die zijn gescheiden of verdeeld
zijn in tegenspraak met het symbool van
het Koninkrijk Gods als universele ge-
meenschap van volheid van leven en
juiste relaties. Dit betekent ook dat de
mogelijkheid van de kerk om daadwerke-
lijk te functioneren als sacrament van het
Koninkrijk beperkt wordt. Zolang er on-
opgeloste confessionele scheidingen zijn,

wordt het getuigenis voor het universele
karakter van het Koninkrijk gecompro-
mitteerd. Zo is ook ons engagement om
niet alleen de leerstellige verschillen door
dialoog op te lossen maar ook een grotere
mate van gemeenschappelijk getuigenis te
bereiken een essentiële bijdrage aan de
oecumene.

219. De symbolische en omvormende
kracht van het Koninkrijk staat onder
druk als er binnen een bepaalde kerk
scheidingen bestaan. Geloofsgemeen-
schappen geven een negatief getuigenis
af als zij een status quo steunen die wordt
gekenmerkt door een ideologische inter-
pretatie van culturen, rassenverhoudin-
gen en geloofsverschil, in strijd met het
evangelie. De overtuiging dat het nood-
zakelijk is recht te doen en trouw te
betrachten (Micha 6,8) kan in zulke situ-
aties sterk verschillen, zowel in de bur-
germaatschappij als onder de leden van
de rooms-katholieke en de gereformeerde
kerk. In Noord-Ierland hadden christenen
er moeite mee zich te verzetten tegen het
voortdurende beroep op vijandig religieus
gevoel, geworteld in conflicten uit de zes-
tiende en de zeventiende eeuw. In Canada
staan kerkleden voor de verleiding de
opdracht tot gerechtigheid voor de First
Nations te relativeren, omdat dit herstel-
betalingen inhoudt voor misbruik in het
verleden, door zowel de regering als de
kerken, evenals het regelen van oude,
nooit opgeloste conflicten over aanspra-
ken op land en verdragsrechten. In Zuid-
Afrika is de theologische strijd over de
ideologie van de rassenscheiding welbe-
kend. Deze gevallen doen de vraag ont-
staan, in iedere gemeenschap, waar het
authentieke getuigenis voor het Konink-
rijk te vinden is. Onze drie verhalen
bewijzen dat iedere gemeenschap een
doorlopende uitdaging heeft om in eigen

161 • 2008 73



huis meer gemeenschappelijk getuigenis
te bereiken.

220. Een van de duidelijke erkenningen
van deze katholiek-gereformeerde dia-
loog is dat ons gemeenschappelijk getui-
genis zich moet concentreren op het
delen van tekenen van het Koninkrijk met
de armen. Bijbelse beelden van het Ko-
ninkrijk roepen een feestelijk visioen op,
waarin zij die waren uitgesloten van de
kring van aanvaarding en welzijn ten
slotte aankomen bij de tafel van het feest-
maal. Zij die gezamenlijk getuigen van
het Koninkrijk Gods zullen leren “de voe-
ten van de armen te wassen” door pleit-
bezorging, dienstbetoon en persoonlijke
ontmoeting. Op die manier kunnen wij
allen een glimp opvangen van de wereld
zoals God die bedoelt en zo hernieuwde
hoop vinden. Onze beide gemeenschap-
pen delen reeds een gezamenlijk engage-
ment om te luisteren naar de stem van de
armen als een bron bij uitstek om te
onderscheiden wat het Koninkrijk Gods
van ons vraagt. Het is onze overtuiging
dat beide gemeenschappen dit engage-
ment moeten benadrukken. 

221. In het laatste hoofdstuk ‘The Way
Forward’ (De weg voorwaarts) presenteert
TCUC een aantrekkelijke uitnodiging. Lie-
ver dan elkaar te bestrijden of gewoon-
weg naast elkaar te leven zouden onze
beide gemeenschappen “voor elkaar moe-
ten leven om getuigen van Christus te
zijn”.(149) TCUC 157 legt uit dat “voor
elkaar leven” betekent “gemeenschappe-
lijk getuigenis afleggen” en alle moeite
doen om samen tot onze tijdgenoten te
spreken over “Christus’ heilsboodschap”.
In deze uitnodiging om voor elkaar te
leven voelen we de oproep van het Ko-
ninkrijk om voor elkaar te bidden, en het
welzijn en de trouw van de ander als onze

eigen zorg te aanvaarden. Door een der-
gelijke wederzijdse zorg op ons te nemen,
zou ons gezamenlijk getuigenis een over-
tuigend teken kunnen zijn voor andere
christelijke gemeenschappen. Misschien
zouden de ongelovigen om ons heen wel
gedwongen worden opnieuw uit te roe-
pen: “Ziet, hoe die christenen elkaar lief-
hebben!” Durven wij werkelijk ‘voor
elkaar te leven?’

6. Eenheid in geloof en handeling

222. Wij geloven dat wij in dialoog en in
gezamenlijk getuigenis moeten streven
naar een eenheid die zowel orthopraxis
als orthodoxie inhoudt, een eenheid die
gevormd en getoetst is door de symboli-
sche en omvormende kracht van het
Koninkrijk Gods.

223. Orthodoxie, verstaan als zorg voor
de waarheid van het evangelie, is belang-
rijk omdat die een doorslaggevende toe-
wijding aan het apostolische geloof verte-
genwoordigt. In de oecumenische dialoog
impliceert dit het onderscheiden van de
mate waarin we het geloof op dezelfde
wijze beschouwen. Het is natuurlijk waar
dat eigentijdse kwesties aangaande een
juiste geloofspraktijk (orthopraxis), waar-
bij persoonlijke en sociale moraal zijn
betrokken, evenzeer voor tweedracht en
strijd kunnen zorgen als de leerstellige en
liturgische twistpunten van de periode
van de Reformatie. Denken dat we vragen
van orthodoxie – verschillen in eredienst
en doctrine – in de schaduwen van de
zestiende eeuw zouden kunnen laten, zou
echter een vorm van ontkenning zijn.
Zulke vragen moeten we onder ogen zien
met de openheid van hen die elkaar reeds
toebehoren door het doopsel in Christus.
Zelfs als we het niet eens kunnen zijn
over wat essentieel is voor het geloof en
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wat niet (bijvoorbeeld apostolische suc-
cessie, het Petrusambt, de ordinatie van
mannen én vrouwen), dan nog vertegen-
woordigt het eerbiedigen van elkaars
opvattingen eerder het ‘leven voor elkaar’
dan strepen in het zand trekken. Als we
allemaal kunnen bevestigen dat de kerk
een soort sacrament van het Koninkrijk
Gods is (zie hoofdstuk IV, nr. 197), laat
dat dan de basis zijn voor de manier
waarop wij met elkaar omgaan.

224. Een van de toetsen van orthodoxie is
orthopraxis, in de zin van het oprecht in
praktijk brengen van de waarden van het
evangelie. Dit moet de manier zijn waar-
op wij jegens elkaar handelen: “Jullie
kunnen hen dus aan hun vruchten her-
kennen” (Mt 7,20). Enkel intentieverkla-
ringen om voor elkaar te leven zijn niet
genoeg; we moeten in elkaars officiële
leer en publieke communicatie een conse-
quente toon van liefdevol respect horen,
zelfs als er kritische of vermanende
opmerkingen worden gemaakt. Ons
gebed: “Uw Rijk kome” drukt de hoop uit
dat er concrete voorwaarden zullen ko-
men waarin mensen de juiste relaties met
elkaar vinden onder de heerschappij van
de liefhebbende God. 

Conclusie

225. De periode waarin deze fase van de
dialoog heeft plaats gevonden was uniek
omdat we van de ene eeuw overgingen
naar de volgende, en van het ene millen-
nium naar het volgende. Gedurende deze
periode zijn er belangrijke dingen ge-
beurd waardoor de nieuwe relatie tussen
gereformeerd en katholiek, begonnen ten
tijde van het Tweede Vaticaans Concilie,
zeer verbeterd is. Tegelijkertijd waren er
tekenen te zien en te voelen van de

scheidslijnen die ons sinds de zestiende
eeuw uit elkaar hebben gehouden.

226. De nieuwe verhouding is duidelijk
geworden door de consequente uitnodi-
gingen van de World Alliance of Refor-
med Churches (WARC) aan de Pauselijke
Raad ter Bevordering van de Eenheid van
de Christenen om een afgevaardigde te
sturen naar de vergaderingen van het Uit-
voerend Comité en van de Algemene Ver-
gadering, evenals naar verschillende con-
sultaties. Van de andere kant zijn er
uitnodigingen geweest van de Heilige
Stoel aan de WARC. De WARC heeft verschil-
lende uitnodigingen aangenomen: om
deel te nemen aan de Oecumenische
Commissie van het Organisatiecomité
voor het Grote Jubeljaar 2000; om aan te
sluiten bij paus Johannes Paulus II en
andere christelijke leiders in de Oecu-
menische Dienst in Rome vlak na de slui-
ting van het Heilig Jaar in 2001; om deel
te nemen aan de Dag van Gebed voor de
Vrede in Assisi op 24 januari 2002. Elkaar
uitnodigen voor dergelijke belangrijke
gebeurtenissen bevordert onze zich ont-
wikkelende verhouding. Het toont ondub-
belzinnig ons engagement om elkaar te
erkennen als broeders en zusters in Chris-
tus, zelfs al moeten er nog ernstige
meningsverschillen aangaande onze
opvattingen over het geloof worden
opgelost.

227. Pijnlijke tekenen van onze voortdu-
rende scheiding hebben ook plaats ge-
vonden tijdens deze jaren van dialoog.
Tijdens het Jubeljaar 2000 koos WARC

ervoor uitnodigingen van de Heilige Stoel
om deel te nemen aan sommige oecu-
menische evenementen, die voor het Ju-
beljaar waren georganiseerd, niet aan te
nemen vanwege de daarmee verbonden
traditie van aflaten, aanleiding tot forse
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twisten in de zestiende eeuw. Kort daarna
echter bespraken, op uitnodiging van de
Pauselijke Raad ter Bevordering van de
Eenheid van de Christenen, gereformeer-
den en katholieken, samen met vertegen-
woordigers van de Lutherse Wereldfede-
ratie, de kwestie van aflaten voor de
eerste maal op een symposium. Het is
duidelijk dat voortdurende verschillen om
voortdurende dialoog vragen.

228. Gedurende deze derde fase maakten
zowel katholieken als gereformeerden bij-
zondere gebaren in verband met het helen
van herinneringen, zij het op geheel ver-
schillende manieren. Gedurende het Ju-
beljaar riep paus Johannes Paulus II, tij-
dens de liturgie van de Eerste Zondag van
de Veertigdagentijd 2000, een dag die be-
kend is geworden als de ‘dag van vergif-
fenis’, de Katholieke Kerk op terug te kij-
ken op het millennium dat juist afge-
sloten was en God om vergeving te vra-
gen voor zonden tegen de eenheid. Ter-
wijl geen speciaal historisch voorbeeld
werd genoemd, werd er zeker iedere vorm
van onrecht jegens de gereformeerden
mee bedoeld, ofwel in het verre verleden,
dan wel meer recent. Binnen de WARC

familie besloten twee lidkerken specifiek
antikatholieke stellingen in hun zestien-
de- en zeventiende-eeuwse geloofsbelij-
denissen aan de orde te stellen en maak-
ten op een officiële manier duidelijk dat
deze harde, historische stellingen niet
representatief zijn voor hun huidige kijk
op de Katholieke Kerk, zelfs al zijn er nog
ernstige meningsverschillen tussen ons
wat betreft gerelateerde geloofspunten.

229. Gelukkig is theologische discussie
het instrument dat we vandaag de dag
gebruiken om zulke verschillen op te los-
sen. We hebben samen een lange weg
afgelegd. In deze derde fase van de dia-

loog, die we zojuist hebben afgerond,
hebben we de bijbelse notie van het Ko-
ninkrijk Gods onderzocht en we zijn in
staat geweest veel samen te zeggen. Ten
eerste is het begrip van het Koninkrijk
Gods behandeld in een aantal verschil-
lende oecumenische dialogen (vgl. Ap-
pendix) en we hebben van dit materiaal
gebruik gemaakt. Tegelijkertijd levert de
systematische behandeling van het Ko-
ninkrijk Gods die we hier presenteren een
verdere oecumenische bijdrage door dit
begrip te volgen vanaf de bijbelse wor-
tels, door de stadia van de kerkgeschiede-
nis heen, met het doel de partners te hel-
pen tot een gezamenlijke kijk op de kerk
te komen. Zo wordt onze behandeling
van het bijbelse concept van het Konink-
rijk Gods gevolgd door een onderzoek
naar de onderscheidende visies op het
Koninkrijk Gods en de verhouding daar-
van tot de kerk in de patristische litera-
tuur. De bijbelse en patristische inzichten
vormen op hun beurt de achtergrond voor
een discussie van de specifieke nadruk die
deze notie heeft gekregen in de zestiende
eeuw en later in onze respectieve gerefor-
meerde en katholieke tradities. Gedurende
dit proces hebben we convergerende
theologische perspectieven ontdekt, in het
bijzonder met betrekking tot de verhou-
ding van het Koninkrijk Gods tot de kerk. 

230. Ten tweede hebben we, bij het on-
derzoeken van de notie van het Konink-
rijk Gods, twee uitdagingen van Towards
a Common Understanding of the Church
voor ogen gehouden: het voortbouwen op
ecclesiologische ontwikkelingen die reeds
zijn bereikt en het uitbreiden van onze
pogingen tot gezamenlijk getuigenis. Met
betrekking tot het eerste zijn we in staat
geweest meer reliëf te geven aan belang-
rijke, in TCUC verkondigde convergenties
aangaande de aard van de kerk, juist om-
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dat we die inzichten nu kunnen plaatsen
in het bredere, meer dynamische conti-
nuüm vereist door ons onderzoek naar
het Koninkrijk Gods – bijvoorbeeld de
bijbelse, patristische en meer recente
theologische perspectieven, waaronder de
resultaten van oecumenische dialoog. Zo
werd de in TCUC beschreven convergentie
tussen het verstaan van de kerk als schep-
ping van het woord (creatura verbi, bena-
drukt door de gereformeerden) en als
sacrament van genade (sacramentum gra-
tiae, benadrukt door de katholieken),
ofschoon geworteld in bijbels gedachte-
goed, gepresenteerd in een hedendaagse
theologische analyse. Het huidige rapport
geeft meer reliëf aan deze convergentie,
en wel op twee manieren. Op de eerste
plaats laat het zien dat beide concepten
wezenlijk zijn voor de notie van het Ko-
ninkrijk Gods en in dienst moeten staan
van de vestiging van het Koninkrijk Gods
in deze wereld. Op de tweede plaats heeft
ons onderzoek van het patristische mate-
riaal aangetoond dat de thema’s van het
Woord van God en de genade van God
van groot belang waren bij de kerkelijke
beschouwing van de vroegchristelijke
schrijvers, ook al gebruikten ze niet de
specifieke terminologie die later in TCUC

werd gebruikt. Die schrijvers zouden de
kerk zeker hebben beschouwd als een
schepping van het Woord van God maar
evenzeer als een sacrament van genade.
Beide factoren helpen ons om te bevesti-
gen dat geen van beide visies op de kerk
de ander geheel kan uitsluiten, doch dat
ze wederzijds afhankelijk zijn van elkaar.
Beide zijn fundamenteel voor het ver-
staan van de aard van de kerk. 

231. Hetzelfde dynamische kader van
onze beschouwing over het Koninkrijk
Gods suggereert ook manieren om in te
gaan op een andere suggestie van TCUC:

dat we samen in staat zouden zijn de kerk
te beschrijven als “sacrament van het
Koninkrijk Gods” (111) en zo samen meer
kunnen zeggen over de rol van de kerk bij
het bemiddelen van de genade van Chris-
tus. Dit is het geval omdat de notie van
het Koninkrijk Gods een meer expliciete
erkenning vereist van de verhouding tot
de heilige Geest, en van de eschatologi-
sche dimensie ervan. In TCUC wordt de
katholieke opvatting van de Kerk als
sacrament gebaseerd op twee analogieën:
die tussen Christus en de Kerk, en die tus-
sen de Kerk en de sacramenten. Deze
opvatting was sterk christologisch, of-
schoon verwijzingen naar de heilige
Geest niet ontbraken. Daar de werking
van de Geest echter de basis is voor zowel
de doeltreffendheid van de sacramenten
als voor de verbreiding van het Konink-
rijk Gods, stelt het perspectief van het
Koninkrijk, en met name de betrokken-
heid ervan op de Geest, zowel gerefor-
meerden als katholieken in staat de abso-
lute wijze waarop de mens afhankelijk is
van God nog vollediger te erkennen. Deze
afhankelijkheid is gegeven met de be-
schrijving van de kerk als een sacrament
van het Koninkrijk. Ook is het verschil
dat we maken tussen het Koninkrijk Gods
en de kerk geworteld in een eschatologi-
sche opvatting omtrent de kerk, die ver-
want is aan, getuigt van en zich beweegt
in de richting van haar vervulling in het
Koninkrijk. Dit weerspiegelt zowel de
gereformeerde benadrukking van de be-
lofte van een “nog niet” als de katholieke
benadrukking van een gave “reeds hier”
(TCUC 122). Ook hier steunt onze beschou-
wing de beschrijving van de kerk als
‘sacrament van het Koninkrijk Gods’. 

232. Met betrekking tot gezamenlijk
getuigenis hebben we de dynamiek en de
uitdagingen van bepaalde contexten
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waarin christenen hebben geprobeerd de
waarden van het Koninkrijk in praktijk te
brengen serieus genomen. De ervaring
van christenen onder plaatselijke omstan-
digheden, zoals beschreven in de drie ver-
halen in hoofdstuk II, heeft enkele be-
langrijke lessen onderstreept. De verhalen
tonen bijvoorbeeld het groeiende belang
aan van oecumenische verhoudingen tus-
sen gereformeerden en katholieken. Ieder
verhaal laat zien dat, hoewel gerefor-
meerden en katholieken ieder voor zich
zijn begonnen met het introduceren van
waarden van het Koninkrijk in de moeilij-
ke problemen waarvoor ze in hun context
stonden, ze er uiteindelijk toe kwamen
gezamenlijk te getuigen. Ieder verhaal
toont ook de wijze waarop de universele
uitdrukkingskracht van de kerk impact
had op de plaatselijke kerk en omgekeerd,
evenals het belang van de betrokkenheid
van deze twee aspecten van de kerk op
elkaar. Bovendien hebben we in het licht
van deze verhalen voor de eerste keer in
de gereformeerd-katholieke internationa-
le dialoog samen factoren onderzocht die
een rol spelen bij het duiden van christe-
lijke ervaring, dat wil zeggen de theologi-
sche dimensies van het onderscheiden
van Gods wil voor besluitvorming in
dienst van het Koninkrijk Gods. Hieron-
der vallen de rol van de heilige Geest,
gezamenlijke bronnen van onderschei-
ding, verschillen tussen gereformeerden
en katholieken bij het gebruik van deze
bronnen, verschillende patronen van
onderscheiding en het functioneren van
deze patronen in oecumenische samen-
werking, en de mogelijkheden tot geza-
menlijke onderscheiding en gezamenlijk
getuigenis. Nu ethische en morele kwes-
ties in onze moderne wereld uitdagingen
bieden voor menselijk gedrag, en steeds
centraler en intenser worden in oecu-
menische verhoudingen, worden de in-

zichten wat betreft onderscheiding hier
aangeboden als een van de bijdragen aan
de dialoog over deze essentiële vragen,
die alle christenen aangaan. Deze inzich-
ten kunnen gereformeerden en katholie-
ken bijstaan in hun pogingen tot geza-
menlijk getuigenis.

233.Ten slotte, het proces waardoor deze
verhalen in onze dialoog zijn geïntrodu-
ceerd, heeft ons als zodanig geholpen de
verschillende dialoogmethoden binnen de
oecumenische beweging beter te begrijpen.
Het in verband brengen van onze theolo-
gische discussies met de ervaringen van
christenen onder plaatselijke omstandig-
heden heeft ons geholpen te horen “wat de
Geest tegen de gemeenten zegt” (vgl. Apk
2 en 3). Zoals we in de verhalen hebben
gezien (vgl. hoofdstuk II), vindt gezamen-
lijk getuigenis voor het Koninkrijk Gods
door katholieken en gereformeerden op
verschillende plekken over de hele wereld
plaats. Dit gezamenlijk getuigenis, dit sa-
menkomen rond gebeurtenissen en kwes-
ties en idealen van vrede en gerechtigheid
in het concrete leven van menselijke ge-
meenschappen, vindt plaats ondanks de
historische kwesties die ons nog steeds
scheiden. We wijzen erop, dat dit gemeen-
schappelijk getuigenis een van de wijzen is
waarop wederzijds respect, vertrouwen en
genegenheid tussen onze gemeenschappen
groeien, waardoor ons leven geestelijk ver-
rijkt wordt en ons gevoel bij elkaar te
horen, gevoed. We verheugen ons in dit
gezamenlijk getuigenis van het gedeelde
geloof, waarop het gebaseerd is, van het
besef van nieuwe mogelijkheden dat het in
onze gemeenschappen voedt en de bijdra-
ge die het levert aan de volledige eenheid
die wij zoeken. 

234. Dialoog, het helen van herinnerin-
gen, pogingen tot gezamenlijk getuigenis
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– dat alles vormt een voortdurende uitda-
ging voor ons om de zich ontwikkelende
verhouding tussen ons te verdiepen, een
verhouding die is gebaseerd op ons éne
Doopsel in Christus. Deel van ons geza-
menlijk inzicht is, dat we betrokken zijn
bij de éne oecumenische beweging, onder
leiding van de heilige Geest. Een nieuwe
eeuw en een nieuw millennium vormen
aanvullende redenen om ons nog verder
te distantiëren van de conflicten van het
verleden, en de toekomst tegemoet te
gaan met een vastberaden engagement
om voort te gaan op de weg van verzoe-
ning. Uiteindelijk zou dit onze medechris-
tenen in beide gemeenschappen kunnen
en moeten helpen om te leven overeen-
komstig de normen van het Koninkrijk
Gods.

235. Voor het voorrecht deel te mogen
nemen aan deze dialoog en voor de
ondernomen pogingen en voor ieder suc-
ces waarop we aanspraak kunnen maken,
brengen wij dank aan de Heer Jezus
Christus, die heeft gebeden dat Zijn leer-
lingen “één mogen zijn” (Joh 17,21) en
die Zijn leerlingen leerde bidden: Uw Rijk
kome!

Appendix

Het thema van het Koninkrijk 
Gods in de internationale 
oecumenische dialoog

Inleiding

Op het eerste gezicht heeft het concept
van het ‘Koninkrijk Gods’ geen buitenge-
wone belangstelling gekregen in de inter-
nationale bilaterale dialogen. Alleen de
anglicaans/gereformeerde dialoog van
1984 over God’s Reign and Our Unity

(Gods heerschappij en onze eenheid) heeft
dit onderwerp expliciet aan de orde
gesteld. Toch zijn er belangrijke verwij-
zingen naar het ‘Koninkrijk Gods’ in ver-
schillende van deze dialogen, en drie
ervan hebben substantiële discussies over
het thema opgenomen in hun dialoograp-
porten.1 In de multilaterale dialoog, met
name in de verschillende conferenties
van de Wereldraad van Kerken (World
Council of Churches, WCC), is het concept
‘Koninkrijk Gods’ veelvuldig gebruikt om
de huidige stand van zaken in kerk en
wereld te bekritiseren. Voor de Faith and
Order Commission van de WCC heeft het
concept ‘Koninkrijk Gods’ een context
gevormd om de theologische zoektocht
naar de eenheid van de kerk te integreren
met kwesties van sociale rechtvaardig-
heid voor de vernieuwing van de mense-
lijke gemeenschap. Het studiedocument
Church and World: The Unity of the
Church and the Renewal of the Human
Community (Kerk en wereld: de eenheid
van de kerk en de vernieuwing van de
menselijke gemeenschap) werd in 1990
uitgebracht. Naast fundamentele vaststel-
lingen over het Koninkrijk Gods of Gods
heerschappij onderzoeken deze dialogen
relaties tussen Koninkrijk en kerk, Ko-
ninkrijk en wereld/schepping, en de im-
plicaties van het Koninkrijk Gods voor de
verhouding tussen kerk en wereld/schep-
ping.

I. Fundamentele vaststellingen

In verschillende van de dialogen bevesti-
gen de leden hun geloof in het Koninkrijk
Gods als een eschatologische hoop, de
vervulling van Gods doel met de gescha-
pen wereld.2 Het is de historische missie
van Jezus de Blijde Boodschap van het
Koninkrijk Gods of Gods heerschappij te
verkondigen, het Koninkrijk in woord en
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daad te belichamen, en het door Zijn
kruis en verrijzenis in te luiden.3

De gave van de Geest is het onderpand en
de eerste aanbetaling van het komende
Koninkrijk. Het is de heilige Geest die de
vervulling mogelijk maakt van het Ko-
ninkrijk Gods, waarvan Christus de eerste-
ling is.4 Christenen zijn geroepen om het
Koninkrijk Gods te verkondigen en er deel
aan te hebben. Eschatologie beschouwen
als een context voor het verstaan van
missie betekent dat de ultieme eisen van
Gods volmaakte heerschappij christenen
en de kerken blijven confronteren met de
uitdaging van gehoorzaamheid.5

II. Koninkrijk en kerk

Koninkrijk en kerk zijn volledig op elkaar
betrokken. In Christus is de kerk geroepen
om een teken, instrument en voorsmaak
van het Koninkrijk Gods te zijn. Wat
Christus heeft bereikt door Zijn kruis en
verrijzenis wordt door de heilige Geest
meegedeeld in het leven van de Kerk.6 De
Kerk als de gemeenschap van de heilige
Geest is in het bijzonder geroepen het
Koninkrijk Gods te verkondigen en er een
voorafbeelding van te zijn, door het evan-
gelie te prediken en opgebouwd te worden
als het Lichaam van Christus. De kerk
moet dienstbaar zijn aan het Koninkrijk,
niet aan zichzelf, en is ook geen doel op
zich. In het vervullen van deze roeping
moet de kerk de weg volgen van Jezus
Christus, de lijdende Dienaar. Juist zoals
de heerschappij van God de verlorenen
vrijkoopt, zo roept zij ook hen die gered
zijn op tot solidariteit met de verlorenen
en bereidt hen erop voor vervolging, laster
en lijden omwille van de gerechtigheid te
aanvaarden. Dit is een teken van Gods
keuze de wereld te redden door de weg
van het kruis.7

De Kerk dankt haar ontstaan niet aan een
enkele op zichzelf staande daad, maar
aan het geheel van het Christusgebeuren,
beginnend met de uitverkiezing van het
volk van God van het Oude Testament. De
zegen die God aan Abraham beloofde
vindt zijn climax in de belofte van zegen
voor alle geslachten van de aarde. De
dienst van Jezus was gericht op een volk,
zodat de eerste mensen die de verkondi-
ging van het Koninkrijk hoorden en aan-
namen al op elkaar georiënteerd waren
door hun verhouding binnen Israël. Je-
zus’ leerlingen worden persoonlijke getui-
gen van de nabijheid van Gods heer-
schappij. Ze moeten alles achterlaten en
Hem volgen.8

De kerk is het eerste begin en het instru-
ment van het Koninkrijk Gods. Van de
ene kant is daar de realiteit van de krach-
ten van het Koninkrijk Gods, in het bij-
zonder de verkondiging van Gods Woord,
de viering van de sacramenten en de er-
varing van een verzoende gemeenschap
van broeders en zusters. Van de andere
kant is er het imterimkarakter van alle
woorden en tekenen waardoor de verlos-
sing wordt aangereikt, evenals de empiri-
sche ontoereikendheid in prediking, ere-
dienst en dienst aan de gemeenschap.9

Totdat het Koninkrijk in alle volheid
wordt vervuld, wordt de kerk gekenmerkt
door menselijke beperking en onvol-
maaktheid en is zij altijd haar ‘voorlopi-
ge’ status indachtig.10 Toch moet, ondanks
de tekortkomingen van de kerken zoals ze
feitelijk bestaan, de realiteit van hun aard
als tekenen van de eschatologische heer-
schappij van God benadrukt worden. De
hele kerk van God, in iedere plaats en tijd,
is een sacrament van het Koninkrijk.11

De sacramenten die in de kerk worden
gevierd verkondigen het Koninkrijk Gods
en zijn er voorafbeeldingen van. Met het
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Doopsel begint het nieuwe leven en de
deelname in de gemeenschap van de hei-
lige Geest. De viering van de Eucharistie
is een voorafbeelding en schenkt een
voorsmaak van het Messiaanse feestmaal.
De Eucharistie maakt het visioen zicht-
baar van de goddelijke heerschappij die is
beloofd als de uiteindelijke vernieuwing
van de schepping, en is er een voorsmaak
van. Tekenen van deze vernieuwing zijn
aanwezig in de wereld overal waar Gods
genade openbaar wordt en mensen wer-
ken voor gerechtigheid, liefde en vrede.12

De kerk als Lichaam van Christus en het
eschatologische volk van God wordt op-
gebouwd door de heilige Geest door een
verscheidenheid aan gaven en diensten.
Onder deze gaven is een ambt van epis-
kopé (opzicht) (noodzakelijk om de een-
heid van het lichaam tot uitdrukking te
brengen en veilig te stellen. Iedere kerk
heeft dit ambt in de een of andere vorm
nodig om de kerk van God te zijn.13

In Christus is de overwinning van Gods
heerschappij over de machten van zonde
en dood begonnen. Zo is het leidersambt
in Christus niet zoals het leiderschap in
de wereld van zonde en dood, maar wordt
de aard en de kwaliteit bepaald door
Christus’ wijze van zijn, in en voor de
wereld.14 Levend volgens de wet van de
Geest, delen de leden van de kerk een ver-
antwoordelijkheid om de werkzaamheid
van de Geest in de wereld van vandaag te
onderscheiden, om vorm te geven aan
een waarlijk menselijke reactie en om de
daaruit voortvloeiende morele verwarring
op te lossen met rechtschapenheid en
trouw aan het evangelie.15

III. Koninkrijk en wereld/schepping

Onder Gods heerschappij worden de
schepping en de menselijke gemeenschap
vernieuwd door de heilige Geest, door
hun omvorming in Christus. De kosmos is
voorwerp van Gods betrokkenheid en het
vervulde Koninkrijk is niet slechts de ver-
zameling van alle gelovigen maar verte-
genwoordigt shalom voor geheel de
schepping. Hunkeren naar het Koninkrijk
Gods houdt verlangen in naar de redding
van de verlorenen en naar de verlossing
van de gehele schepping.16 Als rentmees-
ters van Gods gaven zijn christenen
geroepen om in verantwoordelijk geloof
te handelen ten opzichte van de gehele
schepping. Ze moeten, in woord en daad,
Gods wil verkondigen op het gebied van
persoonlijk en sociaal onrecht, economi-
sche uitbuiting en ecologische vernieti-
ging. Daar het Koninkrijk Gods nog niet
in alle volheid is gekomen, ervaren chris-
tenen de dynamische spanning tussen het
‘nu’ en het ‘nog niet’ wat betreft de ver-
vulling van het Koninkrijk Gods in de
wereld, door zich bezig te houden met
geduldige actie en actief geduld. De heili-
ge Geest leidt de gelovigen om te werken
aan zowel persoonlijke omvorming als
aan de structurele omvorming van de
samenleving, en zo deel te nemen aan het
voorschrijdende proces en aan de verwe-
zenlijking van het gebed voor de komst
van het Koninkrijk.17

De komst van het Koninkrijk Gods bete-
kent de omvorming van de menselijke
samenleving, nu bedorven door zonde,
onderdrukking en armoede, tot een ge-
meenschap van gerechtigheid, liefde en
vrede. Hoewel er geen redenen zijn om te
denken dat de omvorming in deze wereld
volledig zal zijn, moeten alle christenen
er toch naar streven, om te getuigen van
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Gods belofte deze omvorming te voltooi-
en in de toekomstige wereld. Mensen die
Gods trouw en rechtvaardigheid hebben
ervaren, zullen datgene wat ze hebben
ontvangen willen delen door daden van
genade en gerechtigheid te stellen, in een
poging de samenleving vorm te geven
volgens het patroon van Gods Koninkrijk.
Zonder er ooit aanspraak op te maken dat
ze het Koninkrijk bouwen door hun eigen
pogingen, zullen ze God alle eer geven.18

Christus’ aanwezigheid als Heer van de
geschiedenis wordt gezien in die bewe-
gingen van de menselijke geest die, met
of zonder de hulp van de kerk, het doel
van het Koninkrijk Gods dienen.19

IV. Implicaties van het Koninkrijk voor de 
verhouding tussen kerk en wereld

In zijn ‘werkdefinitie’ van het Koninkrijk
Gods vat de dialoog tussen Pinksterbewe-
ging en gereformeerden veel van de dis-
cussie samen, die heeft plaats gevonden
in andere oecumenische gesprekken over
het onderwerp. Hier wordt het Koninkrijk
Gods gekarakteriseerd als “apocalyptisch
en profetisch, zowel gave van nu als toe-
komstige hoop”. De theologische lading
van de term wordt erkend: zij geeft uit-
drukking aan “Gods soevereine, genadige
en omvormende heerschappij van gerech-
tigheid en waarheid, in confrontatie met
de machten van kwaad en zonde, maar
die ook overstijgend”. In de erkenning dat
“het Koninkrijk niet volledig vereenzel-
vigd kan worden met aardse heerschappij,
ofschoon God in de geschiedenis heerst
en handelt”, stelt de dialoog tevens dat
“het Koninkrijk evenmin geheel vereen-
zelvigd kan worden met de kerk, of-
schoon de kerk en de gehele schepping
leeft in de eschatologische hoop van de
vervulling van het Koninkrijk”.20

De verklaring van de dialoog van Pink-
sterbeweging en gereformeerden, dat de
discussie over het Koninkrijk Gods niet
alleen beperkt moet worden tot een theo-
logie van de ‘laatste dingen’ maar ook
gezien moet worden als een “overkoepe-
lend perspectief” van christelijke theolo-
gie en christelijk leven,21 weerklinkt in
veel andere dialogen. De dialoog uit 1987
tussen de Oud-Katholieke en de Oosters-
Orthodoxe Kerken stelt: “Eschatologische
hoop is geen lege ervaring, daar de eind-
tijd al is begonnen in het midden van het
leven van de kerk, die de zich voortdu-
rend ontvouwende werkelijkheid van het
Koninkrijk Gods in de geschiedenis verte-
genwoordigt … Daarom drukt de christen
ook niet door, alsof hij de ervaring van
deze wereld verwerpt, maar hij getuigt
juist van Gods liefde door activiteit in de
wereld.”22 De dialoog van disciples en
rooms-katholieken houdt hieraan vast:
“In het hart van het geheugen van de
kerk, schenken Gods reddende daden uit
het verleden een voorsmaak van omvor-
ming zodat de toekomst al doorbreekt in
het heden. Verlossing, gezien vanuit het
perspectief van de Schriften, reikt van het
verleden naar de toekomst.”23

Het Koninkrijk Gods is de eschatologische
verlossende werkelijkheid die de hele
wereld raakt. Terwijl de missie van de
kerk deelt in Gods activiteit in de wereld,
strekt Gods handelen zich verder uit dan
het terrein van de kerk.24 De heerschappij
van God wordt gediend overal waar in-
stellingen, gemeenschappen, bewegingen
en individuen bijdragen tot vrede met
gerechtigheid, tot medelijden met de lij-
denden, tot behoud van en zorg voor de
schepping en tot vermaning en bekering
van zondaars. Geroepen om te getuigen
van Gods heerschappij, belijdt de kerk dat
Jezus de Christus is, ook daar waar Hij
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niet als zodanig wordt erkend, buiten de
kerk. Een van de aspecten van het getui-
genis van de kerk is een kritische erken-
ning waar Gods heerschappij wordt ge-
diend. In deze context is de kerk geroepen
om samen te weken met instellingen,
gemeenschappen, bewegingen en indivi-
duen die bijdragen tot Gods heerschappij,
om te waarschuwen en zich te verzetten
tegen de machten van dood en zonde,
zonder de risico’s te tellen. De kerk leeft
in de verwachting van de voltooiing van
Gods heerschappij.25

Christenen zoeken naar eenheid, op-
dat de kerk een geloofwaardiger teken,
instrument en voorsmaak mag zijn van
Gods doel om “het heelal in Christus
onder één hoofd te brengen” (Kol 1,19).
Alleen een verzoende en verzoenende
gemeenschap, trouw aan de Heer, waarin
menselijke verdeeldheid wordt overwon-
nen, kan geheel zuiver spreken tot een
vervreemde, verdeelde wereld, en zo een
geloofwaardig getuige zijn van Gods red-
dend handelen in Christus en een voor-
smaak van het Koninkrijk Gods. Zorg
voor menselijke eenheid is de enige pas-
sende context voor het zoeken naar ker-
kelijke eenheid. De eenheid van de kerk is
niet eenvoudig een doel op zichzelf, maar
een teken, een instrument en de eersteling
van Gods doel om alles in de hemel en op
aarde door Christus te verzoenen.26 Toch
is de eenheid van de kerk ook niet alleen
een middel tot een doel, want de kerk
geniet reeds een voorsmaak van dat doel
en is alleen een teken en een instrument
in zover zij een voorsmaak is. Leven in
Christus is het doel waartoe alles is ge-
maakt, niet een middel tot een doel daar
voorbij.27

De kerk belijdt dat Christus de drager is
van de boodschap van Gods heerschappij
en van de bevrijding van het mensdom.

Als de kerk uitgaat in de wereld, als zij
mensen het evangelie brengt en probeert
meer gerechtigheid en meer vrede te
bewerkstelligen, volgt zij slechts haar
Heer op terreinen die Hem reeds toebeho-
ren en waar Hij reeds anoniem aan het
werk is. De kerk, gesticht door Christus
om te delen in het leven dat van de Vader
komt, is gezonden om de wereld naar
Jezus Christus te leiden, naar de volle
wasdom tot eer en lof van de Vader. Zij is
geroepen om de zichtbare getuige en het
zichtbare teken te zijn van het Koninkrijk
van vrede dat gaat komen. De kerk voert
deze taak uit door wat zij doet en wat zij
zegt, maar ook heel eenvoudig door te
zijn wat zij is, daar het tot de aard van de
kerk hoort het woord van oordeel en
genade te verkondigen en Christus te die-
nen in de armen, de onderdrukten en de
wanhopigen. Meer in het bijzonder echter
komt zij bijeen voor aanbidding en gebed,
om steeds opnieuw onderricht en troost te
ontvangen en om de aanwezigheid van
Christus in woord en sacrament te vieren;
rond deze kern en met de veelheid aan
gaven geschonken door de Geest, leeft zij
als een koinonia van mensen die elkaar
nodig hebben en elkaar helpen.28

Er is een speciale aanwezigheid van
Christus in de kerk, waardoor deze een
unieke positie heeft gekregen in relatie
met de wereld. De kerk kan daarom
beantwoorden aan haar roeping indien
haar structuur en haar leven gevormd
worden door liefde en vrijheid. Dus pro-
beert de kerk niet mensen te winnen voor
een seculier reddingsprogramma maar
hen te bekeren tot Christus en hen op die
manier te dienen. In haar verkondiging
van het evangelie is er tegelijkertijd een
krachtige, scheppende, culturele dyna-
miek. Als koinonia is de kerk in tegen-
spraak met de structuren van de verschil-
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lende sectoren van de moderne seculiere
samenleving, door zich te verzetten tegen
uitbuiting, onderdrukking, manipulatie,
intellectuele en politieke druk van allerlei
soort. Door te leven als een nieuw volk,
ervan verzekerd dat God ons aanvaardt in
Christus, is de kerk een overtuigend teken
van Gods liefde voor de hele schepping
en van Zijn bedoeling alle mensen te
bevrijden. Het evangelie van Christus
verzamelt, beschermt en onderhoudt de
koinonia van Zijn leerlingen als teken en
begin van Zijn Koninkrijk.29 De kerk is
daarom geroepen om te leven als de
kracht binnen de mensheid, waardoor
wordt getuigd van Gods wil tot vernieu-
wing, gerechtigheid, gemeenschap en
verlossing voor alle mensen. Toegerust
met de gaven van de heilige Geest en
voortdurende versterkt door Christus’
woord en sacrament, is de kerk door God
gezonden om het Koninkrijk te verkondi-
gen en ervan te getuigen in en voor deze
gebroken wereld. In deze missie is de kerk
de nieuwe gemeenschap van diegenen die
bereid zijn het Koninkrijk te dienen ter
ere van God en voor het welzijn van de
mensheid.30

V. Verklaringen van verschillende 
standpunten

De dialoog van pinksterbeweging en
rooms-katholieken van 1982 verwoordt
een gebrek aan eenstemmigheid over de
vraag of niet-christenen het leven van de
heilige Geest kunnen ontvangen. Het rap-
port van de dialoog van gereformeerden
en pinksterbeweging merkt op dat pink-
stergelovigen verschillen wat betreft de
wijze waarop zij de rol van de heilige
Geest zien bij het instandhouden, hervor-
men of omvormen van de menselijke
samenleving. Diezelfde dialoog onderkent
verschillende benaderingen van de kritiek

van sociale structuren, door te stellen dat
missies van de pinksterbeweging sociale
of structurele kwesties niet altijd op pro-
fetische wijze hebben bevraagd. De gere-
formeerd/rooms-katholieke dialoog van
1977 ziet verschillen in benadering bij
het verbinden van ethiek en politiek: “We
waren het er allemaal over eens dat de
ethische beslissingen die noodzakelijker-
wijs volgen uit het evangelie van het
Koninkrijk Gods en de gelovige aanvaar-
ding van dat evangelie zich ook uitstrek-
ken tot het terrein van de politiek. In
beide gemeenschappen waren er mensen
die de neiging hadden de noodzaak van
een zekere voorzichtigheid te benadruk-
ken en ook die zowel de noodzaak onder-
streepten concrete politieke beslissingen
af te leiden uit de boodschap van het
Nieuwe Testament als ook de mogelijk-
heid dat te doen.”31 Kerkelijke verschillen
worden bevestigd in het rapport uit 1990
van de gereformeerd/rooms-katholieke
dialoog, waarin wordt gesteld: “we ver-
schillen in onze opvatting wat betreft de
aard van zonde in de kerk … We denken
niet op dezelfde wijze over de relatie van
de kerk tot het Koninkrijk Gods. De gere-
formeerden benadrukken meer de belofte
van een ‘nog niet’; de katholieken onder-
strepen meer de realiteit van een gave
‘reeds hier’.”32 In 1990 merkte de dialoog
van pinksterbeweging en rooms-katholie-
ken op: “Ofschoon de pinkstergelovigen
… de rooms-katholieke visie van de kerk
als ‘een soort sacrament’ niet aanvaarden,
bevestigen zij op hun eigen wijze dat de
kerk zowel een teken als een instrument
van verlossing is.”33

Tot slot

Daar deze internationale, bilaterale dialo-
gen alle een gezamenlijke belangstelling
tonen voor het Koninkrijk Gods, de ver-
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houding van het Koninkrijk tot de kerk en
tot de wereld/schepping, is het interessant
de verschillende accenten die worden ge-
legd op te merken, die blijkbaar zowel de
bijzonderheden van de betrokken kerken
weerspiegelen als de kwesties die de ker-
ken verdelen. Zo stelt bijvoorbeeld de lut-
hers/rooms-katholieke dialoog Church
and Justification (Kerk en rechtvaardi-
ging): “Wat Jezus verkondigt als de macht
van Gods heerschappij is Zijn rechtvaar-
digende liefde, die redding schept.”34 In de
anglicaans/lutherse en de anglicaans/
rooms-katholieke dialogen wordt het
thema van het Koninkrijk Gods dikwijls
verbonden met het concept koinonia. Dia-
logen tussen pinkstergelovigen en gere-
formeerden tonen een specifieke belang-
stelling voor de verhouding tussen het
Koninkrijk en de wereld. Dialogen met
methodistische kerken benadrukken dik-
wijls heiligheid en geestelijke groei.
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