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v o o r w o o r d 

Vorig jaar had de NCSV haar 75-jarig bestaan ter over
denking. De viering daarvan wilden we zo inrichten 
dat de verschillende bewegingen die haar geschiedenis 
te zien geeft, elkaar zouden ontmoeten en evalueren in 
botsing- en stimulering. Temidden van deze storm hield 
G.H. ter Schegget zijn toespraak. 

ü i j wees (iaai'in aan hoe de >;CSV positie koos .in de 
n-faatcchappij en ten aanzien van de kerk, o 1' hoe zij 
'Jat juist niet deed; en lij erroeo verband houdend hoe de 
i'CSV daar theologies of Liieoret-Jes (politiek, filoso
fie;;) over cprak. 



Zo laat hij zien langs welke lijn de NCSV geworden is 
wat zij nu is, en bepaalt zich hier bij kerk, theolo
gie, religie en de ontdekking van de religiekritiek: 
zaken die direkt te maken hebben met wat specifiek is 
voor de NCSV, namelijk dat zij christenen onder haar 
leden wil tellen. 

De religiekritiek is natuurlijk niet ontworpen om de 
theologie te dienen, maar maakt deel uit van theore-
ties, de maatschappij histories beschrijvend instru
mentarium dat naar onze mening door Marx en Engels in 
zijn meest juiste vorm ontwikkeld is. Het onderdeel 
der religiekritiek geeft ons inzicht in het waarom en 
het hoe van het overwegend "gefaald" (dit is een theo-
logiese waardering) hebben van de kerken; het ver
klaart namelijk waarom zo vaak die versluierende reli
gieuze verdubbeling van onze aardse werkelijkheid te 
voorschijn komt wanneer we trachten helderheid te 
krijgen over het funktioneren van de kerkelijke insti
tuten en de gangbare christelijke theorieën (waaronder 
in deze benadering dus ook de theologieën vallen) in 
het maatschappelijk gebeuren. Wie zich rekenschap wil 
geven van de geschiedenis, en zich ondanks dat (soms, 
gelukkig toch ook, dankzij dat) met bijbel en theolo
gie wil blijven bezig houden, kan dit theoriedeel (de 
religiekritiek) niet overslaan. 

Ter Schegget laat zich niet verleiden om eenvoudigweg 
de positie van de hem meest nabij komende groep leden 
of oudleden te kiezen en die vervolgens met mooie 
woorden te verdedigen tegenover alle overige groepen. 
Met de "rode draad"-Eltheto op de achtergrond evalu
eert hij wel en wee van onze vereniging naar de prak
tijk in de jaren van deze eeuw. En vanuit de prak
tijk ook beoordeelt hij de daarop betrekking hebbende 
reflekties: theorie, filosofie, theologie, instelling; 
ook de theologie, want de praktijk is immers de sub
stantie van het geloof, c.q. geloofsleven is praktijk. 
Het valt dan ook niet te verbazen dat zijn waardering 
en kritiek allerlei kanten geldt. 

Het grootste deel van zijn rede is gewijd aan het he
den; hoe dichter naar het eind, hoe meer er aan de 
adressanten impliciet duidelijk wordt van wat er vol
gens Ter Schegget aan de huidige NCSV schort. 

In het bovenstaande liggen voldoende redenen besloten 
waarom deze lustrumrede nog eens op papier onder de 
neuzen van de NCSV-ers wordt geschoven. Hoewel in de 
eerste plaats gericht aan hen die zich christen willen 
noemen, heeft het toch waarde voor mensen die niet of 
niet meer warm kunnen lopen voor de bijbelse verhalen. 
De Marxse religiekritiek is behalve een scherp instru
ment nog relativerend: hij relativeert niet alleen de 
voor buitenstaanders of afgeknapte onbegrijpelijke, 
van huis uit meegekregen al te gemakkelijke christe
lijke taal en instelling zoals die nog wel. voorkomt, 
maar ook de ongeduldige of meewarige reaktie die daar
op vaak schijnt te moeten volgen. (Iets dergelijks kan 
m.n. eventueel gelden voor hot waarderen van het eigen 
christendommelijk verleden .) 
De religiekritiek, wellicht ook het verhaal over het 
messiaanse ongeduld, kan een zakelijker houding tegen-





over de christen-kameraden stimuleren, al was het al

leen maar doordat duidelijk wordt dat voor de soms 

enigszins hoogmoedige naïviteit "God-is-een-projektie" 

geen plaats meer blijft. 

Van verderstrekkende betekenis is deze brochure voor 

hen die zich ekspliciet met bijbel, theologie en/of 

kerk bezighouden (KRIK, theologen) . Met name voor 

Krikkers is het goed om door de korte en overzichte

lijke weergave van de religiekritiek nog eens aan het 

denken gezet te worden over plaats, doel en inhoud 

van deze kritiek, waar het immers niet zelden voorkwam 

dat door de bomen het bos niet meer gezien werd. Van 

niet gering belang is verder de opening die Ter Scheg

get aangeeft naar een mogelijke theologie, dat wil 

zeggen één ontworpen door theologen (en dan niet uit

sluitend op de studeerkamer, maar dat is een ander 

hoofdstuk, zie bijv. de laatste Eltheto over Barth) 

die de Marxse kritiek hebben begrepen en serieus wil

len nemen. Dit betekent o.i. beslist niet dat hij slim 

geassimileerd moet worden door de theologie of tot 

uitgangspunt ervan gemaakt moet worden (bijv. als her-

meneuties principe), wel dat religiekritiek noodzake

lijk is als objektiverende terugkoppeling vanuit de 

eigen theologiese praktijk en de gemeente. Waarmee voor 

de theologie dus geen zekere plaats is ingeruimd, dat 

moet en kan ook niet; of het mogelijk is moet maar 

blijken, de theologie heeft zich prakties te bewijzen. 

Impliciet zit er in het verhaal van Ter Schegget een 

duidelijke uitdaging tot positiekeuze. Hoewel het hele' 

KRIK-projekt ,is voortgekomen uit een aantal studie

weekends over "gemeente", is de theologiese arbeid in 

de NCSV ook sinds die tijd wat ondermaats gebleven. 

De aanzetten uit de lustrumrede vragen om een diskus-

sie over wat we op dit punt kunnen en willen. We moe

ten daarbij met name als het over het laatste stuk 

(III) gaat, wel goed realiseren dat er van iets als 

"messiaanse gemeente" ook bij ons hoogstens fragmenta-

ries sprake is. We zouden ons bedriegen als we onuit

gesproken dachten dat dat zo was en fluks de aktievel-

den introkken als waren het de grazige weiden uit 

psalm 23. Naast veel zaken waar het hier aan ontbreekt 

maar waar nog wel vrij duidelijke ideeën over bestaan, 

moet er alleen al even gewezen worden op de problemen 

met "gebed", de apathie waar het "liturgie" betreft, 

om van "zending" maar helemaal niet te spreken. 



v o c a b u l a i r e 

praxis pietatis 
tollere 
elevare 
sedativum 
katharen 
specimen 

genus 
theodicee 

actus purus 

prerogatief 
epitheton ornans 

theatrum gloriae 
dei 

disciplina 
arcana 

vroomheidspraktijk 
opheffen,hoger doen zijn 
opheffen, doen verdwijnen 
kalmerend middel 
ketters 
voorbeeld, proeve (in de zin van 

"monster", "stukje") 
soort, afkomst, herkomst, oorsprong 
godsbewijs vanuit het bestaande 
(waarmee het bestaande meteen zijn 
beslag krijgt) 

zuivere handeling (dus: Zijn wezen 
gaat op in de daad) 

voorrecht 
een te overvloedige toevoeging van 
versierende aard 

het heerlijke schouwspel Gods 

geheime, onderling overeengekomen, 
innerlijke discipline ' 



de opheffing 
der religie 

v e r b a l e b i j d r a g e a a n de v i e r i n g v a n 

h e t 7 5 - j a r i g b e s t a a n d e r n c s v 

In haar eerste periode werd de NCSV door een kloof van 

de kerk gescheiden. De studenten beleefden de kerk als 

konventioneel en konservatief. Zij hadden vooral kri 

tiek op het filantropiese karakter van het diakonaat. 

Bovendien werd de kerk verscheurd door een onverkwikke

lijke strijd der richtingen. Zo was het van 1896 tot 
1915» Eigenlijk pas tegen het einde van de Eerste W e 

reldoorlog begint de NCSV belangstelling voor de kerk 

te ontwikkelen. Men wil niet langer een, betrekkelijk 

geïsoleerde, elitegroep zijn, maar zich richten op het 

gewone leven van de leden der kerk. Deze omkeer kwam 

vooral onder invloed van John Mott tot stand. Niet al

leen hij echter, maar ook de grote theoloog in opkomst, 

Karl Barth, zet zijn stempel op deze nieuwe interesse. 



De belangstelling voor de kerk zal onder zijn invloed 

een zeer kritiese zijn. De bliksem van de openbaring, 

waarin de Ganz Andere, senkrecht von oben, opflitst, 

slaat ook, slaat juist ook in de kerk en zet er alles 

in lichterlaaie. In de dertiger jaren, als de grote 

wereldkrisis allerwegen werkeloosheid veroorzaakt en 

de christelijke politiek zich afschuwelijk kompromit-

teert (Colijn dient de kapitalistiese machthebber met 

zijn harde gulden), zijn het de NCSV-ers die in ver

zet zijn, sommigen in de SDAP, anderen in de CDU. Men 

is wars van het begrip klassenstrijd, dat velen - hoe

wel niet allen - in strijd met het evangelie der ver

zoening schijnt. Toch probeert men de sociaal-politieke 

verantwoordelijkheid,.waarvoor het evangelie de mens 

stelt, op zich te nemen en niet weg te lopen onder de 

klem ervan. En dat betekent dan heel duidelijk en hard: 

kritiek op de kerk en haar konformisme, haar blind 

heulen met de machtigsten. Toch bleef het ondanks alle 

kritiek te zeer bij een theoretiseren, een irriterend 

in- en uitpraten. Zelfs na 19^5 kwam daaraan niet on

middellijk een einde. Wel kwam er een skeptiese gene

ratie binnen met een scherpe blik voor de versluieren

de funktie van idealen. De skepsis leidde er niet toe, 

dat de ploeg der ontkenning door het bestaande werd 

gehaald. Men was, zo kort na de bevrijding, daarvoor 

te zeer in een koöperatieve stemming. Men weerde zich 

tegen een effektueren van de kritiek door haar' op te 

vangen in een geïnstitutionaliseerde Dauerreflexion: 

de NCSV werd een vormingscentrum, waar de problemen 

van de christenakademikus en zijn wetenschappelijke 

verantwoordelijkheid werden besproken. Tot een poli-

tiek-sociaal engagement, tot een positiekeuze kwam het 

niet, zelfs niet in de Indonesië-kwestie. Men had kri

tiek op de kerk, maar men wilde meewerken aan de ver

nieuwing, die na 19^5 op gang was gekomen. Het was een 

tijd van harmonieuze samenwerking. De kerk had geen 

richtingen meer die elkaar bestreden, maar modalitei

ten die als facetten van één waarheid flonkerden. Kri

tiek zonder meeleven zou als onbillijk beleefd zijn. 

De NCSV probeert wel tot relevantere vraagstellingen 

te komen om zo althans kopgroep te blijven. 

De NCSV echter heeft zich niet laten afzakken op de 

golfstroom van de koude oorlog, integendeel: zij heeft 

getracht hier een eigen koers te varen. De kontakten 

met de Oost-Duitsers werden, ondanks Boedapest 1956 en 

de hetze daaromheen, voortgezet, zelfs werd een uit

nodiging tot een bezoek aan de Volksrepubliek China 

aanvaard. Zo engageerde de NCSV zich politiek meer en 

meer. Dit engagement vindt aansluiting bij de heront

dekking van het "oude testament" in het voetspoor van 

K.H. Miskotte en F.H. Breukelman. De werelden van 

tenach en van het marxisme, beide vreemd aan de stu

denten, worden in hun verwantschap ontdekt. Wel heeft 

dit politieke engagement van de late vijftiger en 

vroege zestiger jaren zich nog niet ontworsteld aan de 

hoogmoed, die eigen is aan alle intellektualisme en 

idealisme: men wil de maatschappij een ideaal opdruk

ken, voorbijziend aan de strijd die tot zijn verwerke

lijking nodig is. Men vil een kreatieve minderheid 

zijn, een avaï.tgarde, zonder tot de broodnodige soli-

darisering te komen. In zekere zin was men in de der-



tiger jaren verder, al bleven toen de verhoudingen tus
sen studenten en arbeiders te zeer in romantiek ste
ken of dreigden te vervallen aan de mythe van het 
Volkstum. 

Het struikelblok van de politiek-sociale bewustwording 

is: het^onvermogen om het stadium van theoretiseren, 

van oriënteren en diskussiëren te boven te komen. Het 

ideaal van de verantwoordelijke maatschappij heeft de 

oekumeniese beweging niet kunnen bezielen tot een ef-

fektieve praksis, omdat het een filosofiese theorie 

is, die niet uit de strijd om emancipatie is geboren. 

Het is niet geschikt om er een praksis aan te hechten; 

een model, dat werkzaam wil zijn, moet in voeling met 

de praksis, 'aan de hand van de feiten worden opgesteld. 

Ook Karl Barth wijst erop, dat de sociale theologie 

van de oekumene niet tot een werkelijke verandering 

heeft geleid, maar bij woorden is blijven staan. Z6 

heeft ook de NCSV geen politieke keuze weten te maken. 

Intussen vragen de oude leden toch voortdurend: wat 

moet dat met al die politiek? Kunnen jullie niet vol

staan met bijbelstudie en gesprekskringen? 

Na 1965 treedt er verandering in, al moeten wij deze 

niet overschatten. De studenten gaan tot politieke 

aktie over, maar nog niet tot een politiek-rociale 

praksis. Vanuit het protest tegen de neo-koloniale 

oorlog van de V.S. in Vietnam ontstaat een beweging 

die kulmineert in de harde akties van 1969. Deze bewe

ging is een kompleks van liberale en radikale momenten, 

die zich steeds duidelijker gaan aftekenen en polari

seren. Men weet echter dc kinderziekte van het anti-

autoritarisme nauwelijks of niet te overwinnen. Wel 

komt er langzamerhand enige tekening in alweer een 

nieuwe theorie over de praksis, maar tot een nieuwe 

praksis komt het niet, tenzij met de "projekten" als 

zodanig zou willen aanmerken, hetgeen mij echter voor

barig lijkt. A.J. Nijk heeft een en ander treffend ge

typeerd, toen hij als antwoord op een vraag ook een 

bijdrage voor het jubileumnummer van Eltheto te leve

ren, zei: "Ook zonder mijn bijdrage zal die vorm van 

geïnstitutionaliseerde "Dauerreflexion", die NCSV heet, 

zeker nog 75 jaar voort kunnen duren". Dat is een heel 

kompliment van één der kampioenen van de gesubsidieer

de, nederlandse Dauerreflexion! 



Hiertegenover, maar in zekere zin ook: hierbij aan
sluitend, staat wat ironies genoemd wordt het PGL, het 
persoonlijk geloofsleven. Dit verschijnsel wekt de in
druk reaktief te zijn. Men wil het maatschappelijke en 
politieke engagement eigenlijk niet en legt daartegen
over accent op de vertikaal, op de verhouding tot God. 
Vooral in de bijdragen van ouderen aan de jubileum
uitgave klinkt dit geluid door. In verweer tegen een 
politisering, die zich zou losmaken van het evangelie, 
stelt men dat de bekering van het hart moet voorafgaan 
en dat de vertikaal het eerste in de zin van het eer
dere is. Het PGL blijft daardoor in de onvruchtbaar
heid steken. Ook in de vorm van "morele herbewapening" 
krijgt het geen vat op de praktijk, omdat morele hoog
moed tot isolatie leidt. Pas als wij moreel ontwapend 
zijn, kan er solidariteit ontstaan. Men versta mij 
niet verkeerd, alsof ik het zou opnemen voor het poli-
tiek-sociale engagement ten koste van het geloofsleven 
Wat ik zeggen wil is juist, dat alle praten over poli
tiek engagement niet verder heeft geleid dan tot heel 
veel getheoretiseer (met hier en daar een projektma-
tige uitschieter), dat op zijn beurt langzaam maar ze
ker de bodem bereidde voor teleurstelling, voor 
défaitisme en twijfel aan de mogelijkheid, zich los 
te maken uit de banden dezer wereld of, als dat ons 
liever is, uit de "klassebindingen". Vandaar die 
eeuwige "Dauerreflexion"'. Die is de weerklank in ons 
van het geknaag en gezaag van de worm der vertwijfe
ling. Wij vluchten in de kritiese reflektie over so
ciaal engagement, zo dekken wij ons in tegen de nood
zakelijke keuze. Of, onder het motto van koning voet
bal "geen woorden, maar daden", storten wij ons in 
een redeloos aktivisme, een ijver zonder verstand, 
waartegen de helden van het PGL terecht strijden, al 
bieden zij zelf niet anders dan een ongrijpbare, inner 
lijke praksis (pietatis), die wegvoert van de verant
woordelijkheid die ons is opgelegd. 

Ik kan mij voorstellen, dat de leiding van de NCSV in 
deze situatie, de vraag stelt naar een theologiese 
doordenking van de "aktiviteiten" en een inleider ver
zoekt, als hem dat lukken wil, hierover een paar zin
nige opmerkingen te maken. Ik zou in dit verband uw 
aandacht willen vragen voor drie punten: 

I. De relevantie van de marxistiese religiekritiek 
voor de theologie: theologie als kritiek der re
ligie . 

II. Een nieuwe messiaanse levensstijl in plaats van 
het pietistiese vroomheidstype. 

III. Het wezen en de betekenis van de gemeente ter za
ke van maatschappij en politiek. 



teologie a ls kritiek 
van de religie. 

Tot nog toe hebben wij, in de theologie de raarxistiese 

godsdienstkritiek meer gekritiseerd en bestreden dan op 

haar relevantie onderzocht en ter harte genomen. Ik 

laat hier nu terzijde wat al te veel gedaan is en pro

beer mij tot het nodige te beperken. Wat is de rele

vantie van Marx' religiekritiek? 

Marx' kritiek sluit aan bij Ludwig Feuerbach, die ge

steld heeft: God is een projektie, een illusie van de 

mens, waar hij niet doorheenziet. Eeligie ontstaat dooi' 

een splitsing van de mens in een beperkt individu en 

een onbeperkt "zelf" (God). Deze splitsing is een dub

bel ongeluk, zij betekent een scheur in het menszijn, 

een aantasting van de integriteit ervan en zij leidt 

tot de vervreemding van het aardse tot iets hemels. Met 

dit inzicht begint het moderne atheïsme: religie is de 

weerspiegeling van 's mensen eigen wezen. De god, die 

wij projekteren leert ons op zichzelf niets omtrent 

onszelf: hij is een wensdroom, een angstdroom, een 

uiting van ambivalentie. Als produkt van zelfverblin

ding en illusie houdt deze god ons zelfs af van zelf

kennis: hij is uit onvermogen tot zelfkennis geboren. 

Hij is een almachtige bevestiging van gebrek aan kri

tiek, een alomtegenwoordige bevestiging van het be

staande. Op deze lijn van Feuerbach gaat Marx door, 

hij begrijpt Feuerbach door boven hem uit te gaan. 

Marx stelt de kritiese vraag, onder welke konditie het 

tot deze illusoire projektie kon komen. De geprojek-

teerde god, die ons zelf weerspiegelt, leert ons niets 

omtrent onszelf, behalve blijkbaar het feit dat wij 

projekteren. Waarom doen wij dat? Uit welke noodzaak, 

uit welke behoefte? Marx stelt dat het niet een eigen

aardige, religieuze wezenstrek is van de menselijke 

individu. De wereld van de mens geeft aanleiding tot 

deze religieuze verdubbeling. Marx heeft geen belang

stelling voor een abstrakte, antropologiese theorie, 

geïsoleerd van praksis. In zulke abstrakties, in der

gelijke filosofiese interpretaties ziet h i j , terecht, 

scholastiek. Daarom vraagt hij achter Feuerbach terug 

naar de oorzaak van de religieuze splitsing der wereld 

in een aardse en hemelse helft. Marx vindt het antwoord 

niet in een tijdloos wezen van de mens, maar in zijn 

historiese konditie. Het gaat hem niet om een nieuwe 

interpretatie van het fenomeen religie, maar om kri

tiek van de religie met het oog op een heilzame prak

sis, waarin het gescheurde menszijn door heling van 

zijn wereld zal worden genezen. Daartoe moeten de kon-

dities worden geschapen waaronder het tot opheffing, 

in de dubbele zin van tollere en elevare, van de reli

gie komt . 





Ten eerste moet de religie worden overwonnen als 

vlucht naar boven, als escape, als "vals bewustzijn", 

dat de arbeidende klasse afhoudt van een helder zicht 

op de eigen objektieve situatie in het proces van be

vrijding. De kracht van het proletariaat mag niet aan 

de hemel worden verslingerd. Er moet een wereld worden 

gesticht waaron de religie als vlucht overbodig is. Om 

daartoe te komen is het nodig, reeds nu de religie als 

blokkade van de bewustwording te doorbreken. 

Ten tweede: in de klassenloze maatschappij, die het 

proletariaat door zijn zelfverwerkelijking bevecht en 

sticht, zal religie als verdovend middel overbodig 

zijn, want als geluk en vrijheid op aarde gerealiseerd 

zijn, hoeft er van hemelse zaligheden niet meer gedroomd 

te worden. Het gaat Marx niet tegen de religie, maar 

tegen een wereld, waarin religie nodig is om de pijnen 

te stillen. Hij is zelfs bereid toe te geven, dat in 

een onveranderde en onveranderbare wereld, waarin het 

socialisme nog geen basis heeft in de industriële ont

wikkeling, religie tot op zekere hoogte uitdrukking is 

van een protest, symptoom van negatie, dus: een wijze 

van overleven door hoopl De historiese ontwikkelingen 

echter hebben de religie als noodzakelijk sedativum 

geantikweerd en wat voorbij is moet worden afgeschaft, 

anders krijgt het regressieve werking. Wat er dan in 

de toekomst van blijven zal, zal de toekomst leren. Er 

is bij Marx een enkele aanduiding, dat hij deze toe

komst niet zonder een moment van viering en verheffing 

van blijdschap en vervulling ziet, niet zonder een 

niet-religieuze- "religie", die na het tollere als ele

vatie van de religie zal blijven. 

Ten derde: bovendien heeft Marx waarschijnlijk niet al

leen bedoeld, dat de religie als uitdrukking van de 

ellende en mitsdien projektie van heil en vrede op het 

metafysies scherm altijd ook, onwillekeurig, een mo

ment van protest inhoudt, maar ook dat de religie bij 

tijd en wijle heel agressief de gedaante van een open

lijk verzet aanneemt en haar profeties gehalte open

baart. Er is niet alleen de lijn der officiële kerkge

schiedenis., maar ook - intermitterend, verrassend, 

Engels wist ervan - de geschiedenis der katharen, hus

sieten en andere "dwepers". 

Wat is nu vanuit deze overwegingen de relevantie van 

Marx' krities atheïsme voor de theologie? 

1. Wij hebben ter harte te nemen, de diagnose die Marx 

stelt op de ambivalentie der religie, namelijk dat zij 

teruggaat op een gespletenheid in de mens (Feuerbach), 

die wordt veroorzaakt door de ekonomiese verhoudingen 

waaronder de mens in de wereld leeft. De religie gaat 

niet terug op een religieus apriori, dat tot het tijd

loze wezen van de mens behoort. De theologie zou er 

goed aan doen niet langer heil te zoeken bij de speku-

latieve godsdienstfilosofie en haar ontologi.ese dogma

ta, ook al treden deze op in de hippe gedaante van een 

humanistiese antropologie van eksistentialistiese snit. 

Dat antropologie goed beschouwd theologie is, is le 

dernier cri op dit gebied. Het zal wel waar zijn, maar 

het is weer een zoveelste interpretatie zonder andere 

praktiese gevolgen dan' dat het niet tot praksis leidt 



en dus vruchteloos is. Als christelijk geloof een 
specimen is van dit genus heeft het voorgoed zijn 
tijd gehad. De religieuze ambivalentie en gespleten
heid is geen essentie van het menszijn, op zijn 
hoogst een teken, dat de mens zijn gerechtvaardigde 
verlangens niet kwijt kan raken, ook al tracht hij te 
berusten in het onaanvaardbare. De religie gaat terug 
op de historiese' konditie van de mens, op de verhou
dingen waaronder hij leeft, op de toestanden, die hij 
zichzelf aandoet: daarvan en nergens anders van is de 
religie de uitdrukking. Religie is symptoom van een 
"selbstverschuldete" (en de zin van een voor eigen ver
antwoording te nemen) vervreemding van de mens van 
zichzelf, hem aangedaan door de produktieverhoudingen, 
waarin hij verkeert en die hem bepalen, zolang hij al
thans vanuit zijn ontgoocheling niet opstaat tot zelf
bevrijding, zelfverwerkelijking. Juist van deze vrucht
bare, bezielende, tot toorn der hoop prikkelende ont
goocheling wil hij zichzelf afhouden door zijn religi
ositeit . 

Religie heeft als belangrijkste effekt, niet zonder 
uitzondering, maar wel hoofdzakelijk, dat de mens in 
deze vervreemding leert berusten, zodat hij niet op
staat tot een nieuwe konditionering van het leven van 
de "Gattung Mensch". De theologen zouden er goed aan 
doen, deze visie grondiger te verwerken, in plaats van 
aan te leunen tegen de religiefilosofie. Barth, Bon-
hoeffer, Miskotte kunnen hier wegen wijzen, die voor 
velen - ook zelfs onder de zogenaamde barthianen - nog 
nieuw zijn. De kerkgeschiedenis zou moeten worden be
schreven als een proces van religionisering, als een 
verhaal van ontkrachting der profetiese belofte, dat 
slechts inzoverre toch geschiedenis van Jezus' gemeen
te is als de boodschap in haar oorspronkelijke dyna
miek steeds weer deze ambivalentie en vervreemding 
doorkruist, zodat de konstantiniese gloriedromen wor
den verstoord door de subversieve herinnering aan de 
Messias. Dit zou de onwelkome, maar noodzakelijke 
dienst van de theologie aan de kerk moeten zijn. Het 
moet recht voor het aangezicht van de kerk gezegd wor
den: dennoch, die Geschichte des Christentums im 
Ganzen zeigt eine Strömung, die dieser Erinnerung ge-
rade entgegenlauft (K. Barth, K.D. 1 -2 , p .369) . 
Zoals de bloemen op de keten een verdovende Ersatz 
zijn van de levende bloem op het veld, zo is de reli
gie Ersatz van de profetiese belofte. Het zal steeds 
weer tot een opheffing uit de terugval moeten komen. 

2. Op deze wijze kan de theologie meewerken om de 
blokkering van het bewustzijn te doorbreken. Als het 
de kerk is geweest (en dat is z o ) , die door haar reli
giositeit de onmondigheid, de verblinding, de berus
ting, de verdoving heeft bevorderd, bewust of onbe
wust in dienst van de machthebbers als leverancier 
van ideologie, dan rust op de kerk ook de taak, goed 
te maken wat zij heeft misdaan - daartoe is zij dan 
niet machteloosl Waar de kerkelijke zonde overvloedig 
is, juist daar zal de genade meer dan overvloedig wor
den. Wil de kerk' meewerken aan de opbouw van een we
reld, waarin de ambivalentie der religie overbodig is, 
althans wil zij de komst van zo een wereld niet be-



lemmeren of verhinderen, dan zal zij de noodzakelijke 
bewustwording van de werkelijke ellende, van de objek-
tieve situatie, waarin de menigte van het proletari
aat zich bevindt, moeten durven dienen en bevorderen. 
Geloof betekent ongetwijfeld ook dat zij hiertoe de 
moed mag hebben. 

3. De kerk zal zich moeten afvragen, waar in deze 
tijd, in onze situatie de doorkruising van de religie 
door de belofte, de doorbreking van de glorifikatie 
door de solidariteit plaats vindt; zij zal zich moeten 
afvragen waar heden ten dage de werkelijke gemeente van 
Jezus Messias zich manifesteert. Het kerkelijk insti
tuut heeft geen claim op het messiaanse gebeuren. Het 
is andersom: Jezus heeft een claim op de kerk, die zal 
moeten inzien, dat de Geest uit haar midden is verdwe
nen naar de rand, tot over de rand, gewaaid waarheen 
hij wilde. De kerk zal het moeten aanvaarden, sterker: 
mogen begroeten, dat zij in haar aktieradius geredu
ceerd wordt. Waar een toren wordt gebouwd om de eigen 
naam te verheffen, is het metselwerk vergeefs, misver
stand en spraakverwarring zullen het ondernemen doen 
falen. De profetie over Babel geldt ook voor de kerk. 
Misschien zal een nieuwe oekumene groeien uit de 
kathariese kerken, die de moed hebben neen te zeggen 
tegen de gevestigde wanorde, neen tegen de geëtableer-
de kerk, die haar roeping verzaakt. 

k. Laten wij ons niets wijsmaken: Marx bedoelt met 
"religie" heel eenvoudig, "klip und klar", de christe
lijke kerk. Hij staat in de traditie van Voltaire: 
écrasez 1'infame, de schandelijke kerk, die een ideo-
logiese funktie is. van de klassenmaatschappij, de 
sanktie op de ideeën der heersenden, de behoeder van 
de moraal door heren aan slaven opgelegd ( 0 , ondialek-
tiese Nietzschel), de vluchthaven van "innere Emigran
ten", Deze ontmaskering van de kerk en haar fatale 
funktie moet ernstig worden genomen. Het gaat niet aan 
ons als theologen daar uit te praten met een God-is-
dood-smoesje. Het helpt niet met een beter, een zui
verder godsbegrip te komen aandragen en de "oude god" 
dood te verklaren. Dat is slechte, abstrakte, onkri-
tiese theologie, die zich losmaakt uit haar traditie, 
waarvan zij wel de lusten maar niet de lasten aan
vaardt. Een theologie, die niet wil zien, dat de naam 
van god om onzentwille, in zekere zin "terecht", wordt 
gelasterd, is een laffe, halfzachte theologie, een 
theologie-der-verdringing, een neurotiese theologie, 
die inadekwaat op de werkelijkheid reageert en dus ook 
een reaktionaire theologie, hoe modieus de snit ook 
van haar kostuum. Zo een theologie maakt een nieuw be
gin zonder bekering - maar zonder bekering is er geen 
nieuw begin: het loopt alles weer uit op het oude lied
je. De theologie zal zich rekenschap moeten geven van 
de objektieve werking, die het instituut kerk in haar 
konstantiniese gedaante heeft gehad en nog heeft. Wie 
van de Ganz Andere spreekt, los van de erkenning dat 
Zijn oordeel bij het huis van God begint, dat Zijn 
kritiek allereerst de kerk geldt (omdat zij de leuge-
nares bij uitstek i s ) , spreekt niet werkelijk van(uit) 
de Ganz Andere, maar brengt zijn Alter Ego in het 
veld om de laffe aftocht van de kerk te dekken. Kon-



kreet: een bekering van de kerk kan alleen beginnen 

met de openlijke erkenning, dat de bevrijdende kracht 

van het evangelie bijna altijd door de nevenbeddingen 

heeft gestroomd en dat de zaak van de geknechte en uit

gebuite proleet, dankzij het marxisme een zaak is ge

worden van de ontgoochelde, in de kou gelaten arbeider 

zelf, die in het socialisme vond wat de kerk hem ont

houden had een bekering van de kerk kan alleen be

ginnen met het erkennen, dat Marx' atheïsme een nood

zakelijk antwoord is op een door de kerk gesteld vals 

dilemma. Marx kan niet theoreties gekorrigeerd worden 

door de theologie, want zijn fout gaat terug op een 

fout, gemaakt door die hem zouden willen korrigeren. 

Marx is een "negatieve" profeet, die alleen kan worden 

"gekorrigeerd" door een bekering, een korrektie van de 

kerk, die inhoudt, dat de kerk zich losmaakt uit het 

filosofies theïsme, waarop het praktiese a-theisme van 

het marxisme het noodzakelijke, bevrijdende antwoord 

is. Het moet duidelijk zijn dat de kerk zich juist 

door haar verstrengeling met de theïstiese filosofie, 

als interpretatie van de gegeven wereld, schuldig maakt 

aan een theodicee, d.w.z. een rechtvaardiging van de 

"god" van deze wereld'. Niet de vrienden van Job, maar 

Job had recht van God gesproken - de God der toekomst 

stelt Job in het gelijk tegenover zijn vrienden, die 

God vanuit het gegevene hadden gerechtvaardigd. Job 

was liever atheïst geworden dan te vervallen aan de 

god van de "theodicee". Als God gerechtvaardigd moet 

worden, dan zal Hij dit zelf doen, door "alles nieuw 

te maken". Daarop had Job op hoop tegen hoop alles ge

zet. Dat heet : geloof'. Dat heet: goede trouw 1 God is 

geen interpretatie van de wereld, maar "actus purus" 

die de wereld nieuw-maakt'. Dit geloof is de "opheffing 

der religie", d.i. de overwinning van de valse tegen

stelling theïsme - a-theïsme. Zo lang de kerk op reli

gie blijft steunen, bevordert zij het atheïsme. Zolang 

de kerk het valse dilemma religie of revolutie blijft 

opdringen, is revolutie de betere keuze. Aan de kerk 

om te zorgen, dat zij dit dilemma terugneemt. Alleen 

dan kan tussen christenen en marxisten het woord God 

weer worden uitgesproken, met de geladenheid waarin 

het bij de profeten klinkt. Maar dat betekent een ra-

dikale bekering van de kerk. Deze bekering moet in een 

heldere, moedige, ondubbelzinnige praksis blijken en 

van zich uit, zonder stunts, zonder propaganda, zonder 

tam-tam, leiden tot een vernieuwing van de situatie, 

zodat een nieuwe verstandhouding tussen atheisme en 

evangelies geloof kan groeien. Het anti-revolutionaire 

dogma zal dan echter doorbroken moeten worden, want het 

is de ideologiese weerspiegeling van het "trahison des 

clercs". 



messiaanse levensstijl. 
Een nieuwe praxis pietatis. Beide woorden zullen wij 
recht proberen te doen. Het gaat om de praksis, waar
naar de Mensenzoon ons op Zijn dag zal oordelen 
(Mt 1 6 : 2 ? ) en om de pietas, de vroomheid, de dapper
heid, waarmee wij werkelijk leven uit wat ons gegeven 
is. Ik begin met een verheldering met betrekking tot 
het laatste. 

Het woord "vroomheid" is in het kerkelijk taaleigen 
geijkt door het pietisme. Het type vroomheid, door de
ze richting voortgebracht, geldt steeds nog als model 
en kriterium. Daarin gaat het inderdaad om het persoon
lijk geloofsleven, de toeeigening van het geloof door 
de individu. Die term "geloofs-leven" is al gevaarlijk, 
alsof het geloof niet altijd weer van buitenaf moet 
worden aangezegd en het zou kunnen worden geabsorbeerd 
in het leven als duurzaam ingrediënt. De individu 
maakt zich als het ware meester van het "tegenover", 
het neemt zowel god als de medemens in zich op. Alles 
draait om de vrome individu, die zich als hoog-chris-
telijke persoonlijkheid onderscheidt en van daaruit 
bezig is met zending en diakonie, maar altijd zo dat 
de praksis het bewijs is van de pietas, het werk het 
merkteken der vroomheid. De door de Heidelberger 
Katechismus geleerde zogenaamde "syllogismus practi
cus" beweegt zich reeds in deze richting: uit de 
vruchten van het geloof, de praksis, de "goede werken" 
is de christen verzekerd van zijn geloof (vraag en 
antwoord 86 H C ) . Als Bonhoeffer religie karakteriseert, 
staat hem de piëtist als model voor ogen. Religieuze 
interpretatie van bijbelse begrippen betekent voor hem 
enerzijds metafysies en anderzijds individualisties 
spreken. De individuele vraag naar het persoonlijk 
zieleheil is, volgens Bonhoeffer, niet van gewicht, 
misschiet wel de zaal*:, maar niet de vraag'. Het middel
punt is immers de gerechtigheid en het Rijk van God op 
aarde. Het gaat niet om het Jenseits, maar om deze we
reld en haar vernieuwing; wat boven deze wereld uit
gaat, wil er in het evangelie ten bate van deze wereld 
zijn en is niet het prerogatief of het privilege der 
vromen. Vandaar ook, dat Bonhoeffer niets wil weten 
van de verinnerlijking van het pietisme. Het pietisme 
versmalt het evangelie door het alleen voor innerlijk 
te doen gelden, voor de ziel en niet voor de uiter
lijkheid, de geschiedenis, de politiek. Natuurlijk 
wordt vanuit deze innerlijkheid wel een aanval op de 
wereld gedaan, maar niet om die wereld met woord en 
daad te zeggen dat het heil ophanden is, maar om zie
len uit die verdoemelijke wereld te redden. Geschiede
nis en politiek, de sociale en ekonomieae werkelijk
heid worden overgelaten aan hun eigenwettelijkheid; 
hun autonomie werdt niet onderworpen aan het evange
lies kriterium. Daaruit komt de schizofrenie voort van 
het denken in twee ruimten (wet en evangelie, staat en 
k e r k ) . De-e gespletenheid, dit spanningsloze naast el-



kaar van de dingen is kenmerkend voor de pietistiese 
geloofsvorm, die dan ook religieus is, want hij leidt 
tot konformisme . 
Nu zou men kunnen stellen, dat de morele herbewapening 
wel degelijk sociaal-politieke relevantie aan haar mo
raal verleent. Dat is wel zo, maar zonder van de reli
gieuze lijn af te wijken. Want ook bij de morele her
bewapening gaat de bekering als individuele mentali
teitsverandering vooraf aan de verhouding tot maat
schappij en wereld. Vanuit de innerlijke toeëigening 
van het "geloof" wordt er opgeroepen tot een morele 
herbewapening, d.w.z. ook op politiek-sociaal terrein 
moet iets van deze principiële zinsverandering blijken 
en waargemaakt worden. Vanuit een religieuze verande
ring, een vrome verdieping, worden verbeteringsplannen 
voor de wereld gemaakt en de oplossing wordt gezocht in 
een hogere en diepere doorleefde moraliteit. Maar die 
moraliteit zal altijd de ambivalente trekken dragen 
van de religie waaruit zij voortkomt. Die moraliteit 
is een vroom en stichtelijk plan, dat voorbijgaat aan 
de macht van Mammon en Nimrod. Ook de moreel-herbewa-
pende bewijst ten laatste alleen zijn eigen voortref
felijkheid en vroomheid, zijn eigen uitzonderlijke in
nerlijk, terwijl hij uiterlijk evenzeer als alle andere 
wereldlingen aan de machten onderhorig blijft. Alleen 
behoort menige moreel bewapende tot de hogere klasse, 
zodat hem deze onderhorigheid licht schijnt te vallen. 
Immers uit de religie kan nooit iets anders voortkomen 
dan berusting en alleen de geprivilegeerde heeft daar
toe de noodzakelijke tevredenheid. Er is dan ook een 
eigenaardige, openbarende gelijkvormigheid tussen de 
religieuze verwachting van de ziel, die naar de hemel 
reist, en de moraliteit, die ijver, gehoorzaamheid, be
heersing van begeerten en lusten eist; met de hemelse • 
karriere korrespondeert de hoop op aardse zegeningen. 
K. Barth heeft terecht gezegd, dat echte bekering geen 
zaak van morele bewapening is, maar veeleer één van 
morele ontwapeningl 

Het zal er nu om gaan, deze subjektivering, individua
lisering en verinnerlijking van de praxis pietatis te 
overwinnen. De omkeer moet direkt betrokken worden op 
de sociale transformatie. Bekering is toekeer tot God 
en de medemens, de medemens en God; hier kan van geen 
toeëigening, van geen verinnerlijking en subjektivering 
sprake zijn. Eenzame subjektiviteit en individuele in
nerlijkheid worden hier juist doorbroken. Geloof is 
niet iets innerlijk-eigens, maar respons op een stem 
van buitenaf. Het gaat er dan ook niet om of de gelo
vige het allemaal zo geweldig hartelijk meent, maar of 
h i j , zijn eigen innerlijke zwakte, zijn gebondenheid 
aan het bestaande, zijn neiging tot religiositeit ken
nend, hardop uitspreekt te willen behoren tot'de ge
meente van Jezus, die onder de roeping van God en de 
blik van de naaste niet uit kan en wil. Voor dat fait 
accompli staat de bekeerde; hij spreekt niet planmatig, 
niet moreel bewapend, over God - want dat woord is het 
epitheton ornans, waarmee plannen en idealen gewijd 
worden -, maar, moraal ontwapend, ziet hij de wereld 
als theatrum gloriae dei, omdat hij de wereld bestemd 
weet met heil en vrede vervuld te worden en zo staat 
h"i i als p-eroenene nne in oop* met de broeders van zi in 



Heer, zijn naasten, de evenmensen zoals hij, wier blik 

hij niet meer vermijdt. Voor deze vrome betekent vol

gen van Jezus solidariteit met de minsten van zijn 

broeders, niet uit verheven idealen, die innerlijk ge

koesterd worden, omdat de naaste is als hijzelf, met 

andere woorden: objektief, onder dezelfde menselijke 

konditie vindt hij in de naaste zijn b:oeder van ge

lijke beweging. Bekering doorbreekt het valse stands-

en klassebewustzijn. De solidariteit is dan ook geen 

werk-der-wet, geen religieuze prestatie, maar een her

kenning van elkaar. Het gaat niet om de bekeerde zelf, 

maar om de ander. Het geloof in de N a a m van God, die 

niet is de religieuze garant van menselijke ideeën, 

maar die werkelijk God, alfa en omega is, betekent 

voor deze mens een totaal ongeloof in alles wat niet-

God is, een volkomen atheïsme terzake van de machten, 

die deze wereld beheersen, een non-konformisme terzake 

van de kosmos der strukturen, een volledig gebrek aan 

ontzag voor heilige instituties en scheppingsordening

en, een ontheven zijn aan alle vormfetisjisme, want 

deze mens heeft zich gegeven aan de Trekgod. Hij is op 

weg naar de utopie, zonder aan de vertwijfeling te ver

vallen, zonder zich tot titaan te hoeven opblazen, 

want hij gelooft, dat de God der bevrijding de omega 

is en ook (al is dat niet zichtbaar) de alfa, zodat 

hij in alle ontspannenheid ongeduld mag oefenen. Voor 

hem is er ruimte voor liefde. Maar ook liefde is geen 

laatste woord - het laatste is altijd weer: God en de 

naaste. Daarachter kan hij niet terug. Daarom kan hij 

ook haten, haten wat het verschijnen van de Mensenzoon 

vertraagt, haten wat God haat. Maar ook dit is niet 

absoluut. Deze moreel ontwapende heeft slechts éên 

ethos: de vraag, of zijn weg niet schadelijk is, maar 

uitloopt op een "nieuw tijdperk". 
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de gemeente. 

Bonhoeffer vroeg zich eens af, wat de "religionslose 

Interpretation" van bijbelse begrippen voor de litur

gie, de preek, de kerk te betekenen zou hebben. Wij 

stellen ons de vraag zonder de illusie te koesteren 

er meer dan een zeer aanvankelijk, summier antwoord 

op te vinden. De brochure "Studentengemeente" van de 

NCSV komt tot de konklusie, dat de studentengemeenten, 

als resultaten van een historiese ontwikkeling, een 

belemmering vormen voor een werkelijke strategie ter 

verandering van onze maatschappij. Vervolgens worden 

dan de organisatoriese oorzaken van dit falen aangewe

zen: zowel de werving van leden en funktionarissen, als 

de financiële basis, als de regeling der verantwoorde

lijkheden, als de kontakten der gemeenten, staan haar 

wezenlijke funktie als gemeente in de weg. Ik wil 

trachten aan te geven, wat deze gemeente wezenlijk is, 

en wat haar betekenis is, om van daaruit enige opmer

kingen te maken die tot een betere vervulling van de 

opdracht zouden kunnen bijdragen. 

Het wezen van de kerk is Jezus zelf, die haar leerde 

het enig nodige: het zoeken van het koningschap van 

God en zijn gerechtigheid. Van die gemeente geldt, dat 

zij blijft en niet door de poorten der hel zal worden 

overweldigd. Hèt de Nimrod-staat zal het christendom 

verdwijnen, dat met de machthebber gepakteerd, gekol-

laboreerd heeft. Laten wij niet denken, dat dit infame, 

verraderlijke pakt er op het oog erg duivels uitziet. 

Integendeel, het heeft een fraaie vormgeving. Met de 

kerkelijke chronique scandaleuss in de populaire zin 

van het woord heeft het niets te maken. Integendeel: 

er klinken fraaie woorden, De verzoening van slaaf en 

vrije, die Paulus bedoelde als kiem van de toekomst en 

die in de eredienst mocht blijken als bewijs van hun 

werkelijke ontmoeting, wordt een christelijke idee, 

opgelegd aan de slaaf, onder de verbloemende naam 

corpus christi. Dit cynisme zal de kerk hebben af te 

leggen, want het is een listig omliegen van de hoogste 

waarheid ten dienste van het eigen voortbestaan. De 

kerk wordt teruggeworpen op haar wezen. 

Mij dunkt, dat de NCSV, die plaatsvervangend de kerk is 

voor velen, zich kan inzetten om de kerk aan haar roe

ping te herinneren, niet door allerlei grote woorden 

of een waanwijze theologie, maar door zichzelf voor 

haar deel eenvoudig onder de kritiek van Jezus te 

stellen en zijn leerlingen te zijn. Natuurlijk, de 

kerk speelt een abjekte, politieke rol en zolang zij 

die speelt, zal alle geroep om solidarisering en poli

tisering vergeefs blijven. Het appèl op de kerk mag 

dan ook niet "theoreties" zijn. De NCSV blijve de kerk 

aanzien op wat zij in de toeleg van God is, wat zij 

eschatologies is, want zonder gemeente als leerhuis 



van het geweten wordt de mens in de kou gezet, in de 

kou van moralisme, van bureaukratie, van de terreur, 

van de vereenzelviging. Daarom mag en kan de kerk niet 

worden afgeschreven. W a t gebeuren moet, is, dat de 

mensen juist daar wordt recht gedaan, waar de kerk ze 

teleurstelt. Als dat de roeping der kerk is, kan de 

NCSV er niet omheen, dat ook vandaag waar te laten 

zijn en haar leven ernaar te richten. Van die messiaan-

se eksistentie zal dan een levend appèl uitgaan. Dat 

zal de kerk als lastig ervaren. 

Misschien kan Mazzi hier een voorbeeld zijn. Hij nam 

het simpele besluit met zijn gemeente niet langer, fi-

lantropies, kerk vóór de armen, maar kerk van de armen 

te zijn. Van toen af aan hadden de armen zelf het voor 

het zeggen, zaten zij vooraan en waren de eersten en 

was de gemeente en haar dienaren en als hun instru

ment, geheel en al te hunnen dienste, te hunner be

schikking. Dat was de geordende, gevestigde kerk te 

veel. Zij ontzette Mazzi uit zijn ambt. Sleurde hem 

voor de rechter. Dat is een beschamende vertoning, 

maar ongetwijfeld ook een zaak die de leden der kerk 

tot bewustwording brengen kan. 

Men vraagt zich wel eens af, of het geoorloofd is on

der dekking van de.konservatieve kerk tegen haar wil, 

gebruikmakend van haar outillage, illegaal werk te 

verrichten. In de bezettingstijd 19^0-^5 lagen er in 

menige kerk wapens opgeslagen of werden er kwasi kerke-

raadsvergaderingen of bijbelkringen gehouden, maar in 

werkelijkheid wordt er subversieve aktie gevoerd, al

les onder het motto: hoe meer de vijand blijft geloven 

dat Religion Privatsache is, hoe liever ons dat is. En 

wie dat binnen de kerk abusievelijk ook denkt, heeft 

geen besef van waar het om gaat: hij moet maar in die 

waan blijven tot hem een beter licht opgaat omtrent de 

disciplina arcana. De waarheid wil worden gedaan. Zij 

is geen idee der meerderheid. Maar een zaak waar de 

mens op het uur U niet onderuit kan. Zo is het ook nu: 

vanuit de levende kernen zullen de gemeenten geakti-

veerd en genormeerd worden. 

De brochure over de studentengemeente spreekt veel o-

ver de grote strategie. Dat is begrijpelijk, zelfs 

goed. Maar men vergete niet, dat de grote strategie 

een gevaarlijk, chaoties ding wordt, besmet door de 

geweld- en bedrogmethoden van de vijand, als zij niet 

wordt gedragen door levende, bewuste kernen. In de 

kernen wordt het burgerlijk karakter doorbroken. Daar 

kan men loskomen van het valse klassebewustzijn. Daar 

leert men het oog op het Rijk van God te vestigen. 

Juist ook binnen de kerk kunnen zulke kernen gevormd 

worden. Zij zullen een eigen stijl en taak hebben, 

maar zeer goed kunnen passen in het grote kader van de 

strijd, zij zullen ook het diepste élan kunnen levend 

houden, zodat de grote strategie en praksis niet wor

den geïdeologiseerd. Als deze kleine kernen het ont

waken der armen, te wier dienste zij staan, bevorderen 

door met hen hun strijd te voeren tegen onrecht, nood 

en uitbuiting, zal in de kleine overwinning vreugde 

worden beleefd, maar ook zal de blik worden verruimd, 

zodat men oog krijgt voor de strukturele samenhangen. 

De NCSV zou aan de stichting van zulke kernen kunnen 

werken. 



Wat dit gaat betekenen voor het individuele pastoraat 
zal allengs blijken. In ieder geval: de mikróstruktu-
ren zijn weerspiegeling van de makrostrukturen. Ook: 
de individuele ontlasting behoeft niet per sé tot aan
passing te leiden, maar kan zeer goed leiden tot een 
gereder en bekwamer worden van de mens tot de strijd. 
Welke zielzorger zou in ernst de maatschappelijke 
status van de mens, die bij hem komt, als vaststaand, 
onveranderlijk of irrelevant willen beschouwen: hulp 
zal ook altijd dit aspekt moeten omvatten. 

De eredienst vervolgens, als zij gecentreerd is rondom 
de subversieve memoria Christi en uitloopt op de bre
king van het brood als akte van erkenning, dat men b i j 
eenkomt in de geest van de Messias en dat zal waarmaken, 
ook in de broodvraag, zal geen "individueel-therapeu-
tiese", geen "religieus-innerlijke" funktie hebben, 
maar aanzet zijn tot een levende praksis. Deze praksis 
wordt het de leden zo brandend aan het hart gelegd, zo 
in de huid gekerfd, dat het tot een duidelijk ja of 
neen komt. Het avondmaal is zichtbare prediking, zicht
baar woord. Het is een gelofte. Het is een zaak van 
discipline. 

Ik moet bekennen, dat ik in groepswerk weinig of niet 
geloof. Inderdaad is dat tot op grote hoogte het kana
liseren van onbehagen. Het berust op een veel te for
meel begrip van vrijheid. Maar heel iets anders dan 
groepswerk is: een leerhuis. In het leerhuis worden 
profeten en evangelie gelezen, uitgelegd, besproken 
en het ABC geleerd. Niet iedereen hoeft daar aan mee 
te doen, want er is verscheidenheid van gave. Waar de 
studie niet doorgaat, treedt verstarring en dogmati
sering op. En dan is het nog maar één stap naar het 
stellen van valse absoluta. Theologie als kritiek der 
religie, als ontmaskering van valse identifikaties, 
zal voorlopig wel nodig blijven, want ook de marxistie-
se wetenschap vertoont menigmaal neiging te fetisjeren 
en ook zij vergeet wel, dat zij in haar spits mes-
siaans heeft te zijn. 

De gemeente mag blijven om de vensters naar de toe
komst open te stoten! 

G.H. ter Schegget. 

n a s c h r i f t 
De redaktie heeft een aantal kanttekeningen willen ma
ken, niet zozeer om een diskussie te openen als wel om 
mogelijke misverstanden bij een bespreking te voorkomen 
of minder in het oog springende zaken te releveren. Het 
is mogelijk dat de redaktie van inzicht verschilt met 
Ter Schegget, maar het kan evengoed zijn dat menings
verschillen schijnbaar zijn en voortvloeien uit het 
feit dat de lustrumspreker terwille van een kort be
stek op bepaalde punten bewust niet dieper heeft wil
len ingaan. 





blz. 13 , betreffende Ten eerste: 

Het overwinnen en doorbreken van de religie is goed en 

noodzakelijk voorzover het de theoretiese aktiviteit 

betreft: nu we hebben gezien wat rol, funktie en oor

sprong van de religie in de geschiedenis is, kunnen we 

haar niet meer als zelfstandige, de wereld besturende 

bovenwereldlijkheid zien, nog minder de theologie als 

koningin waar de wetenschap zich naar te buigen heeft. 

Dat is een belangrijke bevrijding: een helder zich is 

nu mogelijk op de samenstellende groepen en bewegingen 

die het wezen en daarmee de richting van de maatschap

pij in overwegende mate bepalen; binnen dit kader wordt 

waar nodig ook de religie in de beschouwingen betrok

ken . 

Anders ligt het voor zover in Ten eerste iets in de 

richting van atheïstiese Aufklarung van arbeiders en 

andere loonslaven bedoeld is. Het bovengehanteerde ar

gument voor de doorbreking van de religie is hier niet 

adekwaat, omdat je niet kunt verwachten, dat bij de 

arbeiders wetenschappelijk inzicht in de maatschappe

lijke problemen en hun eigen situatie spontaan ont

staat (is ook nooit gebeurd; gebrek aan tijd'en midde

len, allerlei tegenwerkende ideologie). Wel kan weten

schappelijke kennis van buitenaf worden ingebracht om 

meer inzicht te geven in de oorzaken en de mogelijke 

gevolgen van de strijd van de arbeiders voor hun be

langen, en in de verbanden met het politieke en ekono-

miese gebeuren. Een theoretiese strijd over de religie 

is bij de arbeiders niet op zijn plaats. Waar "de re

ligie", of de kerk, zich in de belangenstrijd dwars op

stelt, kan het nodig en/of gunstig zijn zulks te ont

maskeren. Het inzicht in de eigen maatschappelijke toe

stand zal de religieusiteit (moeten) verdrijven, waar 

de religie in wezen immers slechts weerspiegeling van 

maatschappelijke wanverhoudingen is; het is weinig 

waarschijnlijk dat (zo dat al mogelijk is) een door 

propaganda verdrijven van de religie spoedig inzicht 

in de maatschappij doet volgen, omdat deze aanpak aan 

de wortel voorbijgaat en andere ideologieën de taak 

van de religie zouden gaan overnemen (het onnodig want 

onfunktioneel wegnemen van verdorring kan bovendien 

nodeloos leed veroorzaken). Een ander groot gevaar is 

dat door aanvallen op de religieuze mensen de religie 

een scheidslijn vormt die niet wezenlijk is en valse, 

versluierende tegenstellingen kreëert; belangrijk is 

immers wie willen deelnemen in de belangenstrijd tegen 

het kapitaal (schematiese aanduidingen om kort te zijn), 

en wat daar in feite bijgedacht wordt is sekundair. 

Het zal duidelijk zijn dat het om een strijd tegen de 

religie-op-zich niet kan gaan. Het lijkt raadzaam om, 

waar sprake is van strijd tegen de religie, zeer voor

zichtig te worden en goed te overleggen waar je mee 

bezig bent, wat je precies denkt te bereiken. 

blz. 13, niet-religieuze "religie" (Ten tweede): 

Het zit ons een beetje dwars dat uitgerekend Marx (als 

autoriteit?) moet fungeren als getuige van de mogelijk

heid van "een niet-religieuze 'religie', die na het 

tnllere als elevatie van de religie zal blijven"; dit 



afgezien nog van het feit dat ons passages bij M a r x 

van dergelijke strekking niet bekend zijn, tenzij dan 

dat hij het misschien nergens ekspliciet heeft uitge

sloten (het bewijzen van de mogelijkheid of onmogelijk

heid van zoiets was voor Marx, en is evenzeer voor ons, 

oninteressant en bovendien onmogelijk). 

Het moet zich maar bewijzen dat christenen niet-religi-

eus kunnen zijn (met het oog op de kerkgeschiedenis 

lijkt een vermaning tot voorzichtigheid niet overbo

d i g ) , en als dat dan zo is, kan het woord religie o.i. 

geheel achterwege blijven. De humaniteit heeft immers 

prioriteit (theologies: God is toch niet voor niets 

mens geworden in Jezus Christus). 

Verwant hiermee is een apriori ruimte vrijgesteld 

willen zien voor evangeliese kritiek op het marxisme 

of binnen een eventueel socialisme. Daarbij 'valt dan 

nog als ekstra op te merken dat als de socialistiese 

beweging zo positief gewaardeerd wordt dat hij voor 

opbouwende, evangeliese kritiek in aanmerking komt, 

christenen zich eerst maar eens prakties moeten inwer

ken in de traditie van het socialisme, die toch heel 

wat beter is dan die der kerken waar zij uit voortko

men; zonder deze stap kan de vaak voorkomende kritiek 

op basis van een veronderstelde gemeenschappelijkheid 

in theoreties opzicht (welke kritiek vrijblijvend is, 

zolang men zich als 'vrij' individu wil blijven op

stellen), nauwelijks serieus worden genomen. 

blz. 1 6 , de fout van Marx' atheïsme. 

"... het erkennen, dat Marx' atheïsme een noodzakelijk 

antwoord is op een door de kerk gesteld vals dilemma" 

is volkomen terecht. Het lijkt ons echter dat dat 

atheïsme van strategiese aard is, vanwege de theistie-

se legitimatie die de bourgeoisie in de 19e eeuw met 

name (in Nederland nog heden) hanteert; het kan echter 

moeilijk van theoreties-filosofiese aard zijn (wat 'de 

fout' zou zijn, maar voorzover wij weten heeft Marx 

zulks nooit beweerd) omdat er niet te bewijzen valt 

dat er geen god bestaat (bewijzen dat er wel een god 

bestaat is tot nu toe ook niet gelukt maar daaruit kun 

je geen definitief negatieve konklusie trekken) . Ook 

deze bewijzen zijn objektief gezien niet interessant. 

Wel is het belangrijk om te doorzien en aan te tonen 

dat de god die de bourgeoisie (en vaak de kerk als 

verlengstuk) ten tonele voerde, verdacht veel leek op 

een door die bourgeoisie naar hun belangen bestuurde 

religieuze grootmacht en dat dat in verreweg de meeste 

eeuwen voor de 19e op vergelijkbare wijze was gebeurd; 

en waar het bestaan van deze god niet, de herkomst van 

de beweringen echter wel kon worden aangetoond, lag de 

konklusie voor de hand. 
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