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Vooraf 

De aanleiding tot dit boek over Barth ligt daarin, dat hij honderd jaar 
geleden werd geboren. Belangrijker dan dat evenwel is, dat wij 
overtuigd zijn van Barth veel te kunnen opsteken, als het gaat om een 
bij-de-tijds theologiseren. Wij achten hem niet passé, maar tegelijk 
weten wij, dat hij niet gediend was met kritiekloze adepten. Daarom 
praten wij hem ook niet na, maar proberen hem vanuit onze vragen en 
noden nü te ondervragen om hem zodoende beter te verstaan dan hij 
zichzelf verstond (naar een uitdrukking van hemzelf). Kortom: wij 
proberen boven hem uit te komen in de richting waarin hij zelf ons 
heeft voortgestuwd. In het woord vooraf in K.D. i!, (pagina XI) zegt 
hij: 'Wij willen die verhelderingen in de theologie aanbrengen, die 
nodig zijn om tot de nodige verhelderingen op het brede vlak van de 
politiek te komen.' Daarom menen wij in zijn geest te handelen, als 
wij naar de relevantie van zijn theologie voor de (westeuropese) 
bevrijdingstheologie vragen. De vrijheid, waarmee Christus ons 
heeft vrijgemaakt, betekent de bevrijding uit de slavernij onder aller
lei machten, die ons leven bedreigen. Het ja tot Christus houdt altijd 
het neen tegen die machten in. In die tweesporigheid zijn we met Barth 
bezig. 

Wij hebben getracht zo te schrijven, dat ook niet theologen er wat aan 
hebben. Wij vleien ons met de gedachte, dat het boek een aardige 
introduktie is in het werk van Barth. Ons interesseerde daarbij vooral, 
welke wissels in zijn werk zijn omgezet. Immers zo bepaalt hij nog 
steeds de richting, waarin de theologische trein rijdt. Ons houdt dan 
meer bezig welke stations wij tegemoet gaan dan welke wij zouden 
zijn gepasseerd. 

Iedere auteur schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De redaktie 
heeft aan de schrijvers de hierboven aangeduide richtlijnen gegeven 
en meent dat iedereen inderdaad in die geest haar of zijn bijdrage heeft 
geleverd. Dat het boekje geen literatuurlijst bevat, zal de deskundige 
niet verbazen: er is geen beginnen aan! Barth zelf moest heel kieskeu
rig zijn in het lezen over zichzelf. Er verscheen zoveel, dat hij, alles 
lezend, geen tijd meer zou hebben gehad een woord te schrijven. 

Jurjen Beumer / G. H. ter Schegget 
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Kees van der Kooi 

'God is God' 
Over de zin van het' onmenselijk' begin van Barth' s 
theologie 

Karl Barth's theologie is zoals zij in de Kirchliche Dogmatik tot 
ontvouwing is gebracht, bekend geworden als een bij uitstek op 
menselijkheid bedachte theologie. Uitgaande van de concrete per
soon Jezus Christus heeft Barth over God willen denken als een 
menslievend God en over de mens als het wezen dat ervoor bestemd 
is in vrijheid op die liefde te antwoorden. Hij heeft uitgerekend de 
verkiezingsleer- dat beladen leerstuk dat op zo gespannen voet staat 
met heel het moderne humaniteitsbesef - van zijn abstracte trekken 
ontdaan en uiteengezet, dat God in geen geval zonder de mens ge
dacht moet worden ondanks het klaarblijkelijke feit dat de mens er
voor kiest zonder God te leven.1 God kiest voor de mens Jezus en in 
die keus zijn wij mensen besloten. Mens-zijn is theologisch gezien 
allereerst met Jezus Christus samen zijn en als zodanig is hij de mens 
voorwerp van Gods liefde. Wie de mens is, wat menselijkheid in
houdt, is niet veilig bij een denken dat op grond van algemene waar
nemingen tot een idee van de mens komt. Op theologisch standpunt 
is de concrete persoon Jezus Christus criterium van het menselijke. 
Daar leert de mens God kennen, daar leert hij zichzelf kennen. 2 

Met de thematiek der menselijkheid is in de latere theologie van 
Barth een onderwerp binnengehaald dat in onze eeuw zeer proble
matisch geworden is. In de twintigste eeuw is de mens cynisch ge
worden ten aanzien van zijn eigen mogelijkheid om menselijk te 
wezen. Twee wereldoorlogen en een groeiend gevoel van onmacht 
om een humane wereld te creëren hebben in onze dagen de verwach
tingen getemperd of een houding van berusting teweeggebracht. Zo 
er een verschil tussen deze eeuw en de vorige te noemen valt, dan is 
het wel dit, dat het vertrouwen in een groter wordende humaniteit 
van onze cultuur plaatsgemaakt heeft voor een diepgeworteld wan
trouwen. Barth's spreken over het 'humanisme van God' moet tegen 
deze achtergrond begrepen worden als resultaat van een denken dat 
in het zoeken naar menselijkheid met zijn tijd solidair is. 
Wanneer we nu, zoals in dit opstel de bedoeling is, voor een ogen
blik onze aandacht richten op het begin van Barth's ontwikkeling, 
dan lijkt er een grote tegenstelling te bestaan tussen het vroegere en 
het latere werk. In het geruchtmakend begin is die gerichtheid op de 
thematiek van Gods menselijkheid immers volledig afwezig. De in-



druk die de beroemd geworden tweede Romeinenbrief uit 1922 op 
velen maakt, is dat hier alles draait om de heiligheid of goddelijkheid 
van God en dat voor een positieve waardering van de mens en zijn 
cultuur geen ruimte overblijft. In het spervuur van de kritiek is de 
mens een grootheid, die 'opgeheven' moet worden en wordt de ge
schiedenis afgeschilderd als het chaotisch strijdperk van elkaar op 
leven en dood bevechtende titanen.3 Het kon niet anders of deze kijk 
op de geschiedenis met haar ogenschijnlijke onderwaardering van 
allerlei waarden zorgde over een brede linie, gewend als men was 
aan een idealistische geschiedbeschouwing, voor een hoop erger
nis. 4 Was hier niet iemand aan het woord die met de beste humanisti
sche en wetenschappelijke tradities trachtte te breken? Stak hier niet 
een dualisme de kop op, dat het bestaande enkel negatief kon waar
deren en alleen nog maar belangstelling kon opbrengen voor de 
lichte, andere wereld van het goddelijke. Het was om deze reden dat 
Barth's gedachtenwereld al snel als marcionitisch bestempeld werd. 
Veel later heeft Barth toegegeven dat zijn theologie in de tweede 
Romeinenbrief een enigszins 'onmenselijke' indruk maakte. 5 Het 
voortdurend variëren op het grondthema 'God is God' 6 lijkt elke 
positieve aandacht voor de mens uit te schakelen. Maar is het ver
schil tussen vroeger en later dan zo radicaal dat er gesproken moet 
worden van een volledige breuk? Die conclusie heeft Barth zelf altijd 
afgewezen. Zelden heeft een theoloog zo dikwijls de moed gehad 
zichzelf te verbeteren, tot 'retractationes'. Maar een 'retractatio' is 
dan niet zonder meer een terugnemen van wat ooit eens beweerd is, 
maar een poging het voorheen gezegde beter te zeggen. De continuï
teit tussen de periode van de dialectische theologie en die van de KD 
is dat de goddelijkheid van God nu nader geïnterpreteerd wordt als 
de menslievendheid van God. 

Dat onderkennende, is het de moeite waard zich voor ogen te stellen 
waarom een humane theologie als die van Barth een periode heeft 
gehad, waarin zij de indruk maakte de mens en de cultuur uitermate 
onvriendelijk en wantrouwend te bejegenen. Met deze vraag als 
richtingwijzer voert het spoor uiteraard nog verder terug. Wat voor 
reden had Barth zo nadrukkelijk te breken met de heersende theolo
gie van zijn dagen, die aanvankelijk met veel verve door hem was 
verdedigd?7 

Het zou onjuist zijn te beweren dat Barth's vertrouwen in weten
schap en cultuur voor 1914 volledig onproblematisch is en geen en
kele rimpeling kent. Om grond te geven aan een ongebreideld voor
uitgangsoptimisme worstelt de Duits-Zwitserse samenleving, die in 
de tweede helft van de vorige eeuw volop met de gevolgen van de 
moderne industrialisering te kampen heeft, met teveel sociale en 
maatschappelijke problemen. Maar wel constateren we bij Barth een 
gematigd cultuuroptimisme, waarbij de overtuiging heerst, dat de 



'zekere gang der wetenschap' een positieve rol vervult binnen de 
algemeen-zedelijke vooruitgang van het menselijk geslacht. In die 
relatief positieve, bevestigende houding tegenover de hem omrin
gende cultuur wijkt de jonge Barth van rondom 1910 niet af van de 
belangrijkste vertegenwoordigers van de toenmalige liberale theolo
gie: Ernst Troeltsch, Adolf Harnack en Wilhelm Herrmann. Het 
beeld dat we van Barth's eigen theologie uit die tijd krijgen, past in 
de wereld van Albrecht Ritschl. Hij mag dan later, op hoge leeftijd, 
verklaard hebben dat hij zich al voor 1910 in de burgerlijke wereld 
van Ritschl en zijn leerlingen innerlijk een vreemdeling voelde, 8 wat 
betreft zijn theologie is deze vreemdelingschap niet waarneembaar. 
Hij heeft kennelijk al vroeg een hekel aan de sfeer van gezapige rust 
en zelfgenoegzaamheid die vele nazaten van Ritschl om zich heen 
verspreidden, maar in systematisch-theologisch opzicht is de jonge 
Barth via zijn directe leermeester Herrmann nog in velerlei opzicht 
ook van Ritschl afhankelijk. Kenmerkend voor het denkklimaat van 
die tijd is dat er een grote mate van continuïteit verondersteld wordt 
tussen het ideaal van de eigen cultuur en het koninkrijk Gods. Zede
lijke arbeid en religie liggen in eikaars verlengde. In het zoeken van 
de mens naar zichzelf en naar de ware menselijkheid stuit hij vanzelf 
op God. God en mens zijn dan ook geen tegenstellingen, op grote 
afstand van elkaar, maar innige vrienden. God is de garant en onder
steuner van al het opwaartse streven. 

Niet dat religie voor Barth daarmee tot ethiek gereduceerd is en aldus 
van haar zelfstandigheid beroofd is. Daarin toont hij zich tezeer een 
dankbare leerling van Schleiermacher. Religie is niet, zoals in het 
rationalisme en in de orthodoxie beweerd werd, een weten noch een 
postulaat van de praktische rede - de oplossing van Kant - maar 
volgens de beroemde derde paragraaf uit Schleiermachers Glaubens-
lehre (1830) 'eine Bestimmtheit des Gefühls oder des unmittelbaren 
Selbstbewusstsein's'. In zijn eigenste ik, zijn onmiddellijk zelfbe
wustzijn, is de mens open voor het appèl van het absolute, van God. 
De normale wetenschap kan vanwege haar naar wetmatigheid zoe
kende methoden geen vat krijgen op dit hoogst individuele, geheim-
nisvolle bewustzijn, dat zich in de mens aandient als de hoogste 
realiteit. In het bewustzijn van eigen leven staat de mens voor de 
bron van het leven zelf en beleeft hij zijn verbondenheid met het 
absolute. Mens-zijn is wezenlijk met-God-samen-zijn. 
Het ontstaan van religie heeft volgens Barth alles te maken met de 
zedelijke grondstructuur van de mens. De mens, begiftigd met ge
weten, ziet zich onder een norm geplaatst die zich in hem zelf aan
dient. Daardoor is zijn bestaan niet meer louter instinctmatig en ge
bonden aan de natuur, hij beweegt zich krachtens zijn moraliteit al in 
de geestelijke sfeer. Mens-zijn is daarmee geworden tot een op weg 
zijn. Wie op weg is naar het goede, beweegt zich naar God. De 
problematiek van het menselijk bestaan komt nu hieruit voort, dat 



het geweten nooit helemaal tot rust komt en altijd meer eist dan feite
lijk gedaan wordt. In de weg van zedelijke zelfbezinning wordt de 
mens rijp gemaakt voor religie. Hij raakt in een crisis, in een conflict 
tussen norm en daad, die pas overwonnen wordt wanneer hij in het 
innerlijk leven van Jezus de vergevende liefde van God ervaart. Als 
hij zo God gevonden heeft, dan is de mens pas helemaal tot mens, tot 
geïntegreerde persoonlijkheid geworden. 

We stellen vast dat het geloof in God voor Barth alles te maken heeft 
met het zoeken naar eigen menselijkheid, naar eigen identiteit. Het 
gebied van de ethiek is hier nog het noodzakelijke voorveld van de 
religie. In de vorm van het geweten is God met elk mens innig ver
bonden. 
God als garant en stimulator van de menselijkheid, dat geldt niet 
alleen in het persoonlijke vlak, maar ook op het veld van de geschie
denis. Barth ziet in het historisch gebeuren een beweging van natuur 
naar cultuur, naar een toestand van orde en recht, die in feite be
schouwd moet worden als de zegenrijke veldtocht van de goddelijke 
Geest tegen de dierlijke natuur. Gods Geest dringt door onder de 
mensen als een langzaam rijpingsproces. De natuur met haar wetten 
van eten, drinken en slapen, sterven en dierlijke instincten vormt een 
weerstand voor de opgang. Maar God helpt de mens door de in 
Christus vrijgekomen Geest die weerstand te overwinnen. Nog in 
1913, wanneer het in Europa al rommelt en de dreiging van een 
botsing tussen de grote mogendheden steeds dichterbij komt, kan hij 
nog zonder veel aarzeling de doelstelling van een internationale 
geestescultuur poneren, waarin de oorlog voorgoed tot het verleden 
behoort. Hij vertrouwt erop dat de positieve krachten het hoofd kun
nen bieden aan de kwade en oorlogszuchtige. Als heel praktische 
blijk van vooruitgang noemt Barth het feit dat de volkeren thans een 
veel grotere aarzeling aan de dag leggen om een oorlog te beginnen 
dan ten tijde van Napoleon. En meer op locaal niveau geeft hij als 
voorbeeld van vooruitgang dat de ouders nu niet meer protesteren 
tegen een verplichte schoolweek voor hun kinderen van meer dan 
negen uren. 9 

Het is echter geen grenzeloos optimisme dat hier heerst; Barth heeft 
wel degelijk een scherp oog voor de tegenwerkende krachten. Ter 
gelegenheid van de nationale tentoonstelling in Bern houdt hij op 7 
juni 1914 een preek, waarin hij op het ambivalente karakter van de 
moderne cultuur wijst. 1 0 Enerzijds brengt de industrie veel gemak 
met zich mee en zouden machines en uitvindingen kunnen meehel
pen aan een eerlijke verdeling van geld en goed, maar in de praktijk 
blijkt er ongelijkheid en onrecht door bewerkt te worden. Dezelfde 
wetenschap die op medisch gebied zoveel vooruitgang heeft ge
boekt, maakt tegelijkertijd allerlei monsterachtig oorlogstuig. 
Barths vertrouwen in de positieve krachten in de geschiedenis heeft 
voorlopig nog de overhand. Met name verwacht hij veel van de soci-



alistische beweging en staat hij in zijn omgeving bekend als een 'rode 
dominee'. 1 1 Hij ziet in de idealen van het socialisme een directe 
voortzetting van de idealen van recht en gerechtigheid, die met het 
leven van Jezus in de wereld gekomen zijn. Het socialisme is, zo zegt 
hij in navolging van de Zwitserse religieus-socialist Leonard Ragaz, 
het indringendste woord van God in het heden. Terwijl het instituut 
kerk veelal heeft nagelaten de humanisering van het totale bestaan na 
te jagen en zich te uitsluitend beperkt tot de sfeer van het innerlijke, 
wordt in het socialisme duidelijk dat heil ook te maken heeft met 
uiterlijke levensomstandigheden. 

Maar dan breekt de Eerste Wereldoorlog onverhoopt toch uit. Vooral 
in zijn preken en in zijn brieven uit die tijd zien we hoe deze oorlog en 
met name de manier waarop er gereageerd werd een knik veroorzaakt 
hebben in Barths verhouding tot cultuur en wetenschap in het alge
meen en die van Duitsland in het bijzonder. 1 2 Al gauw constateert hij 
dat de oorlog bewijst dat beschaving en moreel besef een flinterdun 
vernis zijn. Het ware gehalte van de cultuur wordt in dit uur van de 
geschiedenis blootgelegd. Het is alsof God in deze oorlog zijn gericht 
laat gaan over de cultuurmens en hem zijn ware gezicht als in een 
spiegel voorhoudt. De Europese cultuur heeft haar menselijk gezicht 
verloren en het is voor Barth een diepe teleurstelling dat zowel de 
sociaaldemocraten als ook het christendom er niet in geslaagd zijn als 
bewaarders van de vrede op te treden. Wat hem bijzonder stoort, is dat 
de christenen aan de verschillende zijden der grenzen allemaal bidden 
tot die ene God voor de overwinning van het eigen land en menen dat 
God vanzelfsprekend aan hun kant staat. Zo worden God en eigen 
natie, God en groepsbelang op al te snelle wijze met elkaar verbonden 
en daar moet Barth niets van hebben. God heeft allen lief en zijn liefde 
geldt niet één bepaald volk of één partij en daarom is het onjuist zich te 
laten meeslepen in de roes van het ogenblik. 
Wat hem schokt is nog niet eens het uitbreken van de oorlog zelf, maar 
vooral de reactie van hen, die naar zijn diepe overtuiging de represen
tanten van christendom en humaniteit waren, de beoefenaren van 
wetenschap en theologie. Uit de talrijke manifesten wordt hem duide
lijk dat de Duitse wetenschappelijke wereld zich vierkant achter de 
oorlogspolitiek van de keizer schaart, zijn eigen theologische leer
meesters niet uitgezonderd. Heel het hoge humane en christelijke 
levensideaal gaat ten onder in de oorlogspsychose, die beslag heeft 
gelegd op allen. Het diepe respect voor de trotse Europese cultuur 
wordt zwaar aangevochten. De nazaten van de Verlichting mogen er 
dan prat op gaan, dat bij hen de waarden van vrijheid, menselijke 
waardigheid en beschaving in veilige handen zijn, hier valt dat mooie 
zelfbeeld in duigen. 

Voor Barth heeft dit alles niet weinig gevolgen gehad. Er ontstaat een 
vervreemding ten opzichte van zijn theologische achtergrond, die 



voorlopig vooral van geestelijke en innerlijke aard is en die pas 
langzaam vertaald zal worden in systematisch-theologische veran
deringen. In elk geval kunnen we vaststellen dat Barth sindsdien tot 
de idealen van Renaissance en Verlichting een gebroken en ambiva
lente houding heeft en weigert om als theoloog tegenover de andere 
wetenschappen een al te nederige en onzekere houding aan te ne-

13 

men. 
Wat de christen en theoloog Barth het meest stoort is dat ook God in 
deze oorlog als het ware naar beneden gehaald wordt en met het al te 
menselijke vereenzelvigd wordt. Zijn naam wordt besmeurd met 
nationalistische gevoelens en zijn wil wordt afgelezen uit de histori
sche gebeurtenissen van het moment. Uit de correspondentie met 
Martin Rade, onder wie hij in Marburg ooit hulpredacteur van het 
blad 'Die christliche Welt' was geweest, blijkt dat de Duitse theolo
gen een theologisch beroep doen op het 'Kriegserlebnis' van augus
tus 1914. 1 4 Het is de overweldigende ervaring dathetland, voorheen 
altijd verscheurd door klasse- en partijtegenstellingen, plotseling 
een eenheid wordt. De mobilisatie verloopt rustig en vastberaden, de 
sociale problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon, allen verkla
ren zich één rondom de keizer, de kerken stromen weer vol en een 
nieuwe geest doorwaait het Duitse volk. Het heeft er alles van dat er 
een nieuw Pinksteren is uitgebroken. De vloedgolf van gebeurtenis
sen komt op de Duitsers over als niets minder dan een godservaring. 
Barth staat verstomd. Heeft hij bij Herrmann niet geleerd, dat de 
naald waar de kompas van het christelijk geweten op draait de 
beleving van het innerlijk leven van Jezus is en niets anders? Het
zelfde axiomatische begrip 'Erlebnis', dat in Herrmanns theologie 
verbonden was met de vergevende liefde in Jezus, wordt hier gekop
peld aan een ervaring, die daar diametraal tegenover staat. God is 
niet meer degene die voor allen het goede wil, allen liefheeft en 
vergeven wil, maar een germaanse strijdgod geworden die het 
Duitse gelijk in het vaandel voert. Kortom, niet alleen de menselijk
heid van de cultuur is onvanzelfsprekend geworden, ook het zicht op 
het eigene en wezenlijke van God is blijkbaar verduisterd. Mense
lijke idealen en God, zoals Barth meent dat Hij is, liggen niet zo 
direct in eikaars verlengde als werd verondersteld, maar blijken 
scherp tegenover elkaar te staan. In dat kader functioneert de tautolo
gie 'God is God', als een waarschuwing tegen te snelle identificaties 
tussen God en het menselijke. 
In deze tijd krijgt Barth een scherp oog voor wat Paulus noemt de 
strijd tussen Geest en vlees, tussen God en de oude mens. De 
tegenstelling tussen de oude en de nieuwe wereld is iets wat op zijn 
eigen beleving aansluit. Wanneer hij Paulus' Romeinenbrief in de 
zomer van 1916 met meer dan gewone aandacht begint te lezen, 
ervaart hij deze brief dan ook niet als overdreven, maar juist als een 
geschrift waardoor men zelf tot helderheid komt en hij is nieuwsgie-



rig naar alles wat er achter de positieve grondtoon van deze brief 
steekt. 
Barth's eerste grote publicatie is zijn commentaar op deze Romei
nenbrief. 1 5 Het is een in veel opzichten merkwaardig boek gewor
den, misschien wel een heel eigen genre. Exegese, systematische 
inzichten en preek zijn niet meer scherp gescheiden, maar grijpen 
hier onontwarbaar in elkaar. De publicatievorm en de aard van het 
theologisch onderzoek zeggen al waar Barth het van verwacht. Hij 
heeft meer en meer het directe politieke engagement, dat naar het 
gevoelen van Ragaz eerste christenplicht was, wel niet als onbelang
rijk ter zijde gelegd, maar theologisch toch een secundaire plaats 
toegewezen. De ethiek staat in deze jaren laag genoteerd. 1 6 Ethiek is 
voor hem een bezigheid in een wereld die in het boze ligt en waar 
men alleen al door het voortdurend vragen naar het goede handelen 
bewijst in de situatie te verkeren van een drenkeling die niet kan 
zwemmen, maar zich al spartelend nog verzet tegen de dreigende 
verdrinkingsdood. Het pochen op de mogelijkheden van de mens is 
radicaal uit, welke wegen die mens ook meent te ontdekken. De weg 
van de mens naar God loopt dood, het enige wat de bijbel de mens 
wil inprenten is dat God al tot de mens gekomen is. Aan dat feit 
mogen gelovigen niet voorbijlopen. De vrome mens, de zedelijke 
mens, de romantische dromer van het al-ene, Barth zet ze allemaal 
neer als een variatie op de zondige individualist, die aan God voorbij 
zelf het volmaakte wil bereiken en die daarmee terechtgekomen is 
buiten zijn natuurlijke leefmilieu, de onmiddellijke en organische 
relatie met God. De route die Barth voor ogen staat, nu de directe 
weg naar een menselijke wereld versperd lijkt, is zich weer opnieuw 
te verdiepen in hetgeen de bijbel met het woordje God zeggen wil. 
Pas wanneer meer duidelijkheid is verkregen over dat laatste, wat in 
de bijbel het eerste is, God en zijn macht, kan er weer meer gezegd 
worden over het voorlaatste, deze geschiedenis en de rol van de 
mens daarin. De christenen moeten weer leren geloven in God, ze 
moeten uitgaan van de in Christus verschenen werkelijkheid. En 
wanneer de mens zo weer werkelijk vertrouwd is geraakt met God, 
dan komt het, aldus Barths Romeinenbrief, met de menselijkheid 
vanzelf in orde, dan zal het nieuwe opstandingsleven de mensen 
doordringen en via deze pionnen de cultuur in een stil, maar krachtig 
groeiend proces voor de hemel innemen. 

Zulke geluiden doen uiteraard de vraag opkomen of Barth zo niet 
bezig is ruimte te maken voor een gevaarlijk quietisme. Men zie 
echter toe niet alleen op de klank af te oordelen. Zijn ideeën over de 
organische groei en uitbouw van het koninkrijk Gods richten zich 
niet tegen daadwerkelijk handelen als zodanig, maar wel tegen de 
opvatting, dat door actief politiek en maatschappelijk handelen ef
fectief de ladder naar de hemel bestegen wordt. In dat geval is het 
altijd nog de oude mens die eigenmachtig in de weer is en die weg is 



uitgesloten. 1 7 Echte kracht komt van binnenuit, is onstuitbaar, niet 
lawaaierig, maar een organisch groeien. De komst van het rijk Gods 
lijkt op de doorbraak van een stuwmeer, dat eenmaal tot de rand 
gevuld, zegenrijk het dorstig land bevloeit. Wie niet vanuit die in
nerlijke harmonie leeft en werkt en toch de straat opgaat, moet goed 
weten dat hij in hetzelfde water ligt als al die andere spartelaars, die 
menen dat ze kunnen zwemmen en elkaar in hun nood toeroepen hoe 
ze moeten zwemmen. 
Barth's eerste Romeinenbrief vormt een merkwaardige overgangs
fase. Enerzijds ontkent hij er een directe positieve relatie tussen God 
en de cultuur en met de daaruit voortvloeiende religie- en cultuurkri
tiek strijkt hij tegen alle liberale haren in, anderzijds veronderstelt hij 
dat die onmiddellijke, positieve relatie tussen God en de gelovige 
wel bestaat en daarin is dan ten opzichte van wat hij bij Herrmann 
geleerd had weinig veranderd. Hij zegt hetzelfde nu alleen met an
dere woorden en vermijdt zoveel mogelijk het besmet geraakte be
grip 'Erlebnis'. Maar in het geloof is de relatie tussen God en mens 
hersteld en dat betekent dat de mens op aarde het rechtstreekse in
strument van God is. In de eerste Romeinenbrief vindt men allerlei 
uitspraken die op een grote, bijna naadloze eenheid van God en mens 
wijzen. Het is op dit punt dat Barth in de tweede uitgave van zijn 
Romeinenbrief radicaal anders is gaan denken. 
Hij komt langzaam tot de ontdekking dat hij nog veel te optimistisch 
over de mens denkt en te uitsluitend zijn rijkdom in Christus tot 
gelding brengt. Het optimisme van de eerste Romeinenbrief loopt 
stuk op de harde werkelijkheid van de roerige tijd na de Eerste We
reldoorlog, wanneer men eigenlijk, zoals Barth zelf zegt, in staat zou 
moeten zijn met volle handen uit de rijkdom van het evangelie te 
scheppen en richtinggevende woorden zou moeten kunnen 
spreken. 1 8 Hij is er niet toe in staat en het is dus maar de vraag of God 
zo rechtstreeks door de mond der gelovigen spreekt. Barth gaat in het 
vervolg veel bescheidener over de mens denken en laat dat in zijn 
systematisch concept uitkomen, daarbij geholpen en geïnspireerd 
door een keur van denkers, die allemaal op hun eigen manier de 
mens in zijn beperktheid achten. We noemen Heinrich Barth, Karls 
jongere broer, die erop wijst dat Plato de mens ziet als een wezen dat 
wel besef heeft van waarheid, maar niettemin zich op grote afstand 
van de volle idee van die waarheid bevindt, zodat zijn weten zich laat 
kwalificeren als een vruchtbaar niet-weten. Men denke ook aan 
Overbeck, de venijnige criticus van alle hooggestemde liberale theo
logie en pleitbezorger van een agnostische levensinstelling. Men 
denke verder aan Kierkegaard, die tegen Hegel in volhoudt dat de 
mens een verscheurd wezen blijft, dat slechts in de overgave aan de 
paradox der verzoening rust vinden kan en aan Dostojewski, in 
wiens romans de 'helden' geen stralende persoonlijkheden zijn, 
maar een gebroken humaniteit ten tonele voeren. 



Theologisch betekent dit dat Barth, in aansluiting bij Paulus, het 
kruis voortaan consequent als de keerzijde van de opstanding be
schrijft, waarbij het kruis de voor ons zichtbare werkelijkheid is en 
de opstanding de daad van de onzienlijke God. In de eerste uitgave 
van zijn Romeinenbrief had Barth vooral oog voor het feit dat Paulus 
God beschrijft als de enige door mensen serieus te nemen macht en 
kracht, in de tweede uitgave kan men het denken over God onder de 
noemer van de heiligheid plaatsen. Gods goddelijkheid is zijn heilig
heid. Dat wil zeggen, dat het gevaarlijk is voor de mens tot deze God 
te naderen. Juist de vrome mens, juist de mens die God herkent in de 
gekruisigde Christus weet dat de mens zoals hij is onder het oordeel 
doorgaat en daaruit niet levend tevoorschijn komt. Tegenover de 
openbaring van die God is de mens niet zoveel meer. De uitgave van 
1919 was een brede uitwerking van de triomf der genade, de nieuwe 
versie verkondigt nog steeds dat God zijn schepsel begenadigt en de 
nieuwe mens schept, maar het is allemaal veel minder rechtstreeks, 
het gaat over de omweg van het oordeel, de dood, het kruis. Het ja 
van God vertaalt zich in de door zonde getekende wereld noodzake
lijkerwijs als een neen, een afwijzing van de wereld zoals ze reilt en 
zeilt. En als het ja voor het geloof zichtbaar wordt in het neen, als de 
achtergrond van het neen, dan blijft dat een geheimenis dat nergens 
en nooit in deze geschiedenis tot een handzaam gegeven wordt. 'God 
is God' betekent dat genade en openbaring Gods zaak blijven. In 
tegenstelling tot vroeger legt Barth de vinger bij de verborgenheid 
van de nieuwe wereld, óók voor de gelovige of juist voor de gelo
vige. Zolang de mens mens blijft op aarde, blijft de nieuwe mens het 
geheimenis van de oude, blijven vergeving en verkiezing het abso
lute wonder. Geen vrome is hier al in het volle bezit van de zaligheid, 
hij bezit haar in hope. In het ogenblik der openbaring krijgt hij een 
besef van de God die doodt en levend maakt; die kennis verplettert 
hem en doet hem leven. 

De belangstelling gaat in de tweede Romeinenbrief niet in de eerste 
plaats uit naar de mens en zijn menselijkheid. Barth is gefascineerd 
door de observatie dat in de bijbel de aandacht gericht is op God in 
zijn heilige betrokkenheid op de mens. Daarmee is een narcistische 
belangstelling voor de mens en zijn mogelijkheden voorgoed afge
wezen. Hij spant zich in iets meer te begrijpen van wat de mensen in 
de bijbel bedoelen als ze over God spreken. De mens en zijn mense
lijkheid vormen er het probleem, humaniteit is een ontbrekende 
grootheid. Wie zich dat realiseert en naar dat probleem verwijst, die 
wordt pas menselijk. Zelfs Jezus, in het liberale Jezusbeeld een stra
lende en geïntegreerde persoonlijkheid, maakt duidelijk dat de mens 
tegenover God niet prat heeft te gaan op allerlei positieve eigen
schappen, maar dat hij zich alleen maar offeren kan. 
Dat God in de opstanding de mens ook nog ten leven bestemt, dat 
menselijke daden een gelijkenis kunnen worden, dat blijft een ge-



heim, dat soms in een ogenblik openbaar wordt, als een plotselinge 
lichtflits aan een donkere hemel. De gelovige is in zijn doen dan geen 
rechtstreeks kanaal voor God, maar zijn daden kunnen, als God dat 
verkiest, hoogstens een gelijkenis worden. Ethiek, vragen naar het 
goede heeft weer zin, maar het gebeurt in vrees en beven. 
Het is onmiskenbaar: Barth heeft in zijn Romeinenbrief volledig wil
len afrekenen met alle menselijke zelfgenoegzaamheid, waarin voor 
God of het goddelijke alleen plaats ingeruimd wordt voorzover het 
een functie van het eigenbelang is. Alleen wie weet heeft van de 
afgrond tussen de heilige God en de onheilige mens en zich in vrees 
en beven buigt onder zijn oordeel, krijgt uitzicht op het laatste ja, dat 
in het neen verborgen ligt. In die ootmoedige afhankelijkheid van de 
liefde van God wordt de mens een menselijk wezen. Aan een bredere 
en positievere uitwerking van dat ja van God jegens de mens kwam 
Barth pas later toe. 
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G.H.ter Schegget 

Een tent voor trekkers 

Over de christelijke gemeente 

Wie mag te gast zijn in uw tent, 
Wie zult Gij drank en voedsel reiken? 
Die onomkoopbaar 't recht erkent 
van ieder die zich tot hem wendt. 
Nooit zal hij wanklen en bezwijken. 

Psalm 15:4 (ber.) 

Wat is de gemeente? Eduard Thurneysen heeft deze vraag in 1923 in 
een artikel over socialisme en christendom zo goed beantwoord, dat 
ik met zijn woorden beginnen wil. Hij zegt, dat de opdracht van de 
gemeente is: 'diep en volkomen binnendringen in de werkelijke 
nood van het leven in zijn volle omvang en niet minder diep en vol
komen binnendringen in de goddelijke openbaring, die op deze nood 
antwoordt, en niet rusten tot het tussen deze beide polen weer begint 
te weerlichten, zodat het tot een roepen en tot een verhoren komt.' 
Hier staat alles bij elkaar, wat Barth zijn hele leven heeft bezigge
houden. In zijn jonge jaren was hij van hieruit de beeldenstormer, 
die de heilige huisjes van de kerk omverwierp. In zijn latere jaren 
heeft hij van hieruit getracht te zeggen wat de gemeente van Chris-
tuswege is. Wij beginnen dit artikel met Barth's jeugdige 'neen' om 
vervolgens door te stoten naar zijn 'ja'. Daardoor kunnen wij voor
komen, naar we hopen, dat zijn ja idealistisch wordt opgevat. Het 
veronderstelt immers het neen, waarmee we beginnen. Maar zo 
voorkomen wij ook dat dit neen negatief wordt geduid: het is immers 
gesproken met het oog op het ja. 

1. Kritiek op de kerk van de jonge Barth 

De kerk, durft Barth te stellen, staat net als de wereld in absolute 
tegenstelling tot God. Waarom? Omdat in de kerk de openbaring van 
iets eeuwigs tot iets tijdelijks gemaakt wordt, zodat het goddelijke 
als iets menselijks in scène gezet wordt. De kerk triomfeert, zij is 
verzadigd, zij is zelfbewust. En omdat zij zo is en niet terugdeinst 
voor de afgrond, maar hem wil dempen, is zij door God geoordeeld. 
Zij wil altijd weer het Rijk van God organisch laten groeien, zij wil 
het, erger nog, zelf bouwen. Zij wil voorzover zij iets van het Rijk 



meent te hebben opgebouwd, dit Rijk representeren. Kortom: de 
kerk wil altijd weer aanspraak maken op transcendentie voor haar 
hoogst immanente ordening. Dat is de toren van Babel en helemaal 
het Rijk Gods niet! De kerk is even dubbelzinnig als de religie. Zij 
wil de organisatie zijn van de vrome mensheid. Maar zij is - als het 
goed is - aan de souvereine God gebonden. En Hij zegt haar - maar 
zij wil dat niet - , dat ze zich moet prijsgeven, opofferen. 
Betekent dit, dat Barth een voorkeur heeft voor kleine groepen, voor 
sekten, voor minderheidsgemeenten? Nee! Want in die kringen 
wordt de absolute God, die alle kerkelijkheid en alle religiositeit 
destrueert, nog veel meer geloochend. Ook zij willen tegenover God 
niet in verlegenheid zijn. Zij rechtvaardigen evenzeer zichzelf, maar 
zijn bovendien nog deemoedig ook! Barth gaat nog liever met de 
kerk naar de hel, dan met deze sekten, deze vrome piëtisten naar een 
hemel, die er niet is. Wat Barth tegen de kerk te zeggen heeft, roept 
hij niet van de veilige oever, ook niet uit een reddingsboot, maar 
vanuit de machinekamer en van de commandobrug van het zinkende 
schip. De zin van de hele antireligieuze en antikerkelijke polemiek 
van Barth is de mens erop opmerkzaam te maken, dat zijn redding 
geheel en al gelegen is in zijn genezing door Gód. Alleen zo! 
Een eventuele rechtvaardiging van de empirische kerk ligt nooit in 
haar zelf, maar altijd in de kerk zoals die voor God bestaat. En die 
kerk is een kerk van het wonder en van het geloof. Zij bestaat uit de 
werkelijk door de nood en de hoop van de Godsvraag in het nauw 
gedrevenen. God kent ze. Hij alleen. Als de kerk kerk wil zijn, zal ze 
afscheid moeten nemen van zichzelf en van alle vervulling in het 
Diesseits. Het hele christelijk-humane bestand, waarin wij het zo 
heerlijk ver dachten te hebben gebracht, is failliet. De kerk kan en 
mag dit gericht van God niet ontlopen. De kerk is de plaats van 
respekt voor God en dat houdt in distantie-houden. In de kerk, als zij 
werkelijk kerk is, wordt de religieuze mens aangevallen. In de kerk 
komt het verbloemde dynamiet tot ontploffing, want zij is een plaats 
van boete en berouw, waar de mens tot inkeer komt van zijn toren-
bouw-aktiviteiten. In het midden staat daar het verschrikkelijke 
thema van de goddelijke gerechtigheid, de proclamatie van het einde 
van alle dingen en de aanvang van de totale vernieuwing. Dit Woord 
van God op mensenlippen is iets onmogelijks. Deze verkondiging is 
ongehoord. Daaraan moet de kerk, wil zij kerk zijn, zich prijsgeven. 
Zij kan niet meer zijn dan een tent voortrekkers, een tabernakel in de 
woestijn. Zo luidt de paradoxe boodschap in de ecclesiologie van de 
jonge Barth. 

Het is duidelijk, ook voor Barth zelf: deze kerk kan sociologisch 
helemaal niet bestaan. Maar even duidelijk is, dat de gevestigde 
kerk, de triomferende, aan haar gewaande vervullingen is ten onder 
gegaan. Deze kritiek is dan ook geen laatste, negatieve veroorde
ling, maar wil ruimte scheppen voor het ja. Barth wil de aandacht 



helemaal richten op het punt waar het om gaat: daar waar beslist 
wordt over het to be or not to be. En dat is: de belofte en het gebod 
van God in hun betrekking tot de werkelijkheid van het menselijke 
bestaan. Hij wil ruimte maken om diep en volkomen binnen te drin
gen in het evangelie, in de profetie, om van daaruit diep en volkomen 
in te gaan in de werkelijke nood van de wereld. Hij laat zich met geen 
vroom kluitje meer in het riet sturen. Hij maakt zich ook niets meer 
wijs. Alleen waar de nood van de wereld tot een roep uit de diepte 
wordt en waar - van daaruit: ontvankelijk - geluisterd wordt naar de 
levende stem van God zelf in Christus, daar is de gemeente, daar is 
de kerk. Alleen waar de nood der wereld in haar diepte wordt gepeild 
omdat het licht van Christus in de afgrond valt, alleen daar is de 
werkelijke gemeente van Christus. 

2. Gemeente van Christus 

Een zelfstandige plaats geeft Karl Barth aan de leer van de kerk niet 
in zijn dogmatiek. Hij spreekt over de kerk in het kader van zijn 
verzoeningsleer, die wij op haar beurt zouden kunnen karakteriseren 
als een soteriologische christologie. De kerk is bij Barth dan ook een 
predikaat van Jezus Christus. Hij zegt: Jezus Christus is de kerk. In 
deze zin blijft Jezus onderwerp en de kerk predikaat. Dat kan niet 
worden omgedraaid. Het zijn van de gemeente gaat uit van Christus 
en Zijn Geest. Hij is het die mensen vrijmaakt, maar Hij doet dat 
door zelf vrij te blijven. De gemeente kan niet over Christus beschik
ken; Christus beschikt over de gemeente. Zij staat geheel en al in zijn 
dienst. De gemeente is als de daad van de Heilige Geest, zij is een 
gebeuren. Wat dat gebeuren is, is in zekere zin onzichtbaar. Wij 
geloven de kerk, dat wil zeggen: met het oog van het hart alleen is in 
het zichtbare van de gemeente ook dat onzichtbare te zien. De derde 
dimensie, waarin de kerk wezenlijk bestaat, is een zaak van belijden. 
Het zichtbare is getuige van het onzichtbare. De gemeente wijst van 
zich af naar Christus. Zij is net als alle mensen op Hem aangewezen, 
maar zij verschilt daarin van de wereld dat zij dit weet en daarom 
naar Christus verwijst. De gemeente kan op aarde daarom alleen 
maar een église du désert zijn, een trekkerstent, een tabernakel, 
nooit een weldoortimmerd gebouw. 
Om de derde dimensie van de gemeente aan te duiden gebruikt Barth 
voortdurend weer dezelfde uitdrukking: de gemeente is de aards-
historische bestaansvorm van Jezus Christus zelf. Niet meer, niet 
minder. Zo omschrijft Barth wat in het Nieuwe Testament heet: het 
lichaam van Christus. Lichaam, dat is: lijk, levend lichaam, medium 
van kennen en lijden, instrument van handelen. In Openbaring 18 1 3 

betekent soma zelfs: lijfeigene of slaaf. Al die betekenissen klinken 
mee, als de gemeente lichaam van Christus wordt genoemd. Li
chaam is niet alleen maar een beeld voor de gemeente. Dat de ge-



meente zo heet berust daarop dat Jezus zelf lichaam is. Hij consti
tueert de gemeente als gekruisigde. De gemeente is tot vrede en ver
zoening geroepen in Zijn ene lichaam. En daarom en van daaruit is 
zij zelf Zijn lichaam, zijn aardse bestaansvorm. Als de gemeente, als 
lichaam van de Christus, Hem nu ook haar Hoofd noemt, moet zij 
wel bedenken, dat Christus als laatste, als eigenlijke Adam het 
Hoofd is van de hele mensheid. Zijn verzoening en vrede zijn be
stemd voor alle mensen! De gemeente is dan ook geen doel in zich
zelf. Zij is gericht op de wereld. Zij gaat op in haar dienst! Zij heeft 
geen absolute grenzen. Haar exclusiviteit is betrekkelijk, voorlopig 
en teleologisch gericht. In het Rijk Gods zal zij er niet meer zijn. Zij 
is in tijdelijke dienst terwille van de wereld. Daarom noemt Barth 
haar ook de aards-historische bestaansvorm van Christus. 
Van hieruit kan Barth ook Bonhoeffer bijvallen, die evenzeer als 
Barth christologisch over de gemeente spreekt als hij de uitdrukking 
gebruikt: Christus als gemeente existerend. De gemeente bestaat in
derdaad geheel en al krachtens haar roeping: haar naam is haar we
zen. Van haar geldt: Ik wil u God zijn - gij zult mijn volk zijn. Dat 
tweede hoort er wezenlijk bij. In de gemeente zijn mensen in grote 
verscheidenheid tot de eenheid van de dienst gerqepen. Maar zij 
hebben wel te bedenken, dat Christus op Golgotha alleen was. Ook 
de discipelen hadden Hem verlaten, verloochend zelfs, ja verraden! 
Maar ze mogen opnieuw aansluiten. In hun roeping zit veel verge
ving. De gemeente is dan ook niet het enige predikaat van Christus. 
Zij is geen verlengde Christus. Zij kan zich van zichzelf uit niet met 
Christus identificeren. Want Christus is veel meer nog. Hij is ook de 
hemelse Heer, de Pantokrator, de laatste Adam, Hoofd van de 
nieuwe mensheid! Wij kunnen daarom slechts onder een dubbel 
voorbehoud van Christus als gemeente existerend spreken. Het is 
niet de enige manier waarop Christus bestaat èn Christus blijft het 
levende subject van dit existeren: de gemeente volgt Hem na. Een 
Christus prolongatus kan daarom de gemeente niet zijn. De Heilige 
Geest coördineert het in Christus ingesloten gemeente-zijn met het 
zijn van Christus als Hoofd van de vernieuwde mensheid. De ge
meente is dienstbaar aan dat gebeuren! Het grote gebeuren, waarop 
alles gericht staat is, dat Christus zich zal onthullen als het verborgen 
heerschappij principe van de wereldgeschiedenis. De heilige Geest 
maakt, dat de gemeente Jezus navolgt zó, dat het in de geschiedenis 
tot illustraties en gelijkenissen komt van Jezus' eenzame handelen, 
zijn lijden en sterven, zijn opstanding. 
Zó is de gemeente de voorlopige uitbeelding van de rechtvaardiging, 
de heiliging en de roeping van de hele mensenwereld! In haar getui
genis en dienst blijkt dat God zijn recht op alle mensen heeft geldend 
gemaakt en dat alle mensen tegenover schuld en dood recht hebben: 
zij zijn er niet aan vervallen. In haar getuigenis en dienst blijkt, dat 
God alle mensen wil heiligen tot een broeder- en zusterschap, tot 



vrijheid en vrede. In haar getuigenis en dienst blijkt, dat God alle 
mensen roept en dat niemand zonder God en zonder hoop in de we
reld is. De gemeente weet dit en mag het zeggen en uitbeelden! 
De christelijke gemeente is daarom ook een plaats van voorpret over 
wat God met zijn schepselen voorheeft. Zij is dit als een kamperende 
kolonie van vreemdelingen, want zij heeft in de wereld geen burger
recht, op zijn hoogst een verblijfsvergunning. Zij is een toevallig 
verschijnsel: als trekkend Godsvolk maakt ze plaatsvervangend de 
vaderlandloosheid van de mensheid zichtbaar. Maar zij heeft weet 
van de stad Gods en is daarom vol binnenpret, die er in haar dienst en 
getuigenis van afstraalt! 

3. De dienst van de gemeente 

Onder dit hoofdje gaat het over wat er in de gemeente konkreet ge
beurt: God wordt er gediend. Barth echter ziet, zoals we weten, het 
christelijk geloof als de opheffing van de religie. En dat betekent: 
deze gods-dienst is dan alleen tot eer van de God van Jezus Christus 
als hij, in zijn navolging, mensendienst is. In de gemeente geschiedt 
deze godsdienst als mensendienst. Want deze God heeft zijn eer ge
steld in de redding van de mens. Ook Christus' dienen van God was 
dienst aan de mens. God wordt gediend door de mensen te dienen en 
deze mensendienst is pas waarlijk gods-dienst, ere-dienst. Daarom 
is de dienst van de gemeente in het bijzonder: getuige-zijn. De ge
meente wijst heen naar Hem op wie wereld en mens zijn aangewezen 
als het gaat om redding en bevrijding. Met haar getuigenis is de 
gemeente altijd op weg van God naar de mens. Daarbij stelt zij zich 
niet naast God, want zij kan Gods werk niet afmaken. Zij hoeft dat 
ook niet. Zij kan ook de mensen niet bekeren. Zij dient en getuigt, 
meer niet. Zij heeft dan ook geen geschiedenisfilosofie, geen maat
schappijvisie, geen staatsmetafysica aan te bieden, überhaupt heeft 
zij geen wereldbeschouwing. In het licht van de verzoening, van het 
verbond, van de nieuwe wereldwerkelijkheid waarvan zij in Christus 
weet heeft, herkent zij wel bepaalde waarheden en lichten, maar 
geen van alle kan zij identificeren met het Licht en de Waarheid die 
Christus voor haar is. Naar Hem verwijst zij dan ook steeds weer met 
haar getuigenis. Deze dienst, zo mag de gemeente hopen, doet zij 
niet tevergeefs. Hij staat onder de belofte, die is gegeven met Jezus' 
levensverhaal. Rondom de gemeente blijft dan ook niet alles bij het 
oude: er zijn signalen, altijd weer, dat de Heilige Geest in actie is. 
Het wezen van het getuigenis karakteriseert Barth met drie woorden: 
proclamatie, explicatie en applicatie. Te proclameren, uit te zeggen 
en uit te beelden, heeft de gemeente een gelijkenis van het Rijk. Zij 
richt een teken op. Zij expliceert dit teken, zij articuleert het en ont
vouwt het. De hoorder hoeft zijn verstand niet op te geven. Het evan
gelie is niet algemeen te kennen, maar wel algemeen verstaanbaar. 



In deze uitlegging wordt Gods geschiedenis met de mens niet uiteen
gelegd in statische waarheden, maar in momenten van een heilsge
schiedenis, die het heilskarakter van alle geschiedenis openbaart. 
Deze uitlegging is geen slag in de lucht, maar applicatie, dwz. zó 
appelleert de gemeente aan de wereld. Zij kan de wereld niet in het 
Rijk veranderen, maar wel van haar hopen en verwachten, dat ze 
zich in de richting van het geloof gaat bewegen. En dat houdt dan al 
een hele verandering van haar vorm en structuur in! De wereld wordt 
betrokken in de gelijkenis van het Rijk, die voor haar wordt uitge
beeld in de dienst van de gemeente. Het moet haar duidelijk worden 
dat het niet om religie gaat, maar om een totaal veranderend feit, dat 
God in Christus heeft gesteld. Een wereldhistorisch feit van Gods
wege, dat alles in een nieuwe horizon zet en dat een heimelijke revo
lutie betekent. 

4. Gevaren die de gemeente bedreigen 

De kerk heeft van Jezus Christus te getuigen in de wereld. Zij mag in 
Christus weten wie God is. Voor haar geldt niet die wonderlijke 
ambivalentie die de wereld kenmerkt: half bekend, half onbekend 
met God zijn. Toch gaat de profetische kritiek in de bijbel in hoofd
zaak tegen het geroepen en geheiligd volk zelf. Ook de apostelen 
richten hun kritiek vooral op de onwetendheid van de christelijke 
gemeente. De kritiek richt zich naar binnen. Dat komt, omdat de 
gevaren voor de gemeente ook vooral van binnen komen. Er zijn 
twee vormen, waarin de kerk haar wezen verloochent. 
De eerste gestalte van de verloochening is de excessieve kerk. De 
kerk verheft zichzelf, blaast zich op. De kerk denkt aan zichzelf en 
ontdekt dat zij het is die God en zijn recht vertegenwoordigt. Zij 
roemt Christus, maar bedoelt zichzelf. Zij spreekt zijn waarheid. Zij 
deelt zijn genade uit. Zo glijdt de gemeente af in de sacralisering. Zij 
snijdt zich af van haar oorsprong; zij leeft zelf niet meer uit wat zij 
verkondigt. Zij richt een beeld van God op. Het drievoudig ambt van 
Christus wordt genostrificeerd. Wat overblijft is een in ambivalentie 
verzinkende, geintroveerde kerk, die haar redelijke eredienst, d.i. 
navolging van Gods mensendienst, vergeet. Want het gaat haar om 
zichzelf. 
De andere vorm van verloochening is de defectieve kerk. De kerk 
neemt zichzelf niet ernstig en gedraagt zich lafhartig. Zij durft het 
niet aan met Jezus, de Gekruisigde, als overwinnaar. De defectieve 
kerk is zo geëxtraverteerd, dat zij op de vlucht is voor zichzelf, want 
zij vreest de wereld. Jezus Christus kan ook wel een mythe zijn! En 
daarom: er moeten bruggen worden gebouwd. Dan begint het gedoe 
met het woordje èn, met de 'Bindestrich': Openbaring en rede, kerk 
en cultuur, evangelie en staat, bijbel en wetenschap, theologie en 
filosofie. Christus moet vertaald worden, want het is de vraag of het 



allemaal wel mogelijk is. De kerk is dan vooral hermeneutisch be
zig, met het taalgebeuren, in plaats van met haar dienst: de ars 
amandi! Deze kerk in defectiviteit heeft de neiging uiteen te vallen in 
groepen, richtingen, scholen, partijen. De defectieve kerk is een se
culariserende kerk. Barth blijkt nu onder secularisering het omge
keerde te verstaan van wat er in het algemeen onder wordt verstaan. 
Aan het einde van de weg is de kerk eenvoudig een stuk van de 
wereld geworden. Als de kerk verwereldlijkt dan wordt zij - en dat is 
het grootste ongeluk dat kan gebeuren - in plaats van kerk voor de 
wereld wereldkerk, in plaats van kerk voor het volk volkskerk, in 
plaats van kerk voor de cultuur cultuurkerk en in plaats van kerk voor 
de staat staatskerk! In Barth's visie is dus juist het constantinische 
christendom geseculariseerd. Hij begroet de afbraak ervan, die ge
woonlijk secularisering wordt genoemd, als een nieuwe kans voor de 
kerk om haar dienst waar te nemen. In het licht van de vrijheid in 
Christus kan deze afbraak gezien worden als een voorlopige bevrij
ding. 
Zowel in de excessieve als in de defectieve kerk is het motief, dat 
achter de verloochening schuilgaat, de zelfhandhaving. Als de ge
meente zichzelf wil behouden, gaat zij verloren, als God het niet zou 
verhoeden. 
Komt het grote gevaar voor de gemeente echter niet van buiten? Die 
vraag hebben wij ons nu te stellen. De boodschap van de gemeente is 
revolutionair genoeg om een gevoel van bedreiging in de buitenwe
reld los te maken. De gemeente beeldt immers de nieuwe mensheid 
uit, die komen gaat langs de weg van kruis en navolging. Het oude 
verwijt is dan: christenen hebben een 'haat tegen het menselijk ge
slacht' . Men verwijst de gemeente daarom naar het ghetto. Zij wordt 
onder druk gezet. Dat kan op vervolging uitlopen, al is dat meestal 
een te dramatisch woord. Er zijn trouwens moderne, geraffineerder 
middelen: men kan haar stem toonloos maken door haar tot haar 
cultus (religieuse functie) te reduceren. Tolerantie is het gevaarlijk
ste wapen van deze intolerantie. Uiterst gevaarlijk voor de gemeente 
is het, wanneer men haar met onverschilligheid bejegent. Dan komt 
haar de wervende en consoliderende kracht, die vervolging bete
kent, niet langer ten goede. Het is op deze gevaren van buiten, dat de 
gemeente dan excessief-sacraliserend of defectief-seculariserend 
kan reageren. Behouden evenwel wordt die gemeente, die in haar 
roeping blijft geloven en haar dienst als getuige waarneemt ook te
gen verdrukking in. Voor die gemeente geldt, dat de poorten van de 
hel haar niet zullen overweldigen. Zeker, de gemeente is vernietig
baar, maar zij zal niet helemaal vernietigd worden. De gemeente kan 
ziek worden, maar juist dan vinden er vaak vernieuwingen plaats en 
uitvallen naar de toekomst. Zolang de gemeente 'apostolisch' is en 
voor haar de bijbel geen dode letter geworden is, is zij niet afgesne
den van de bron van haar genezing. De bijbel is geen boek, maar een 



koor van levende stemmen, die zichzelf laten horen juist in zulke 
riskante tijden. Hoe spraken de psalmen tot ons in bezettingstijd! 
Ecclesia fluctuat, non mergitur. 

5. De gemeente en de wereld 

De gemeente is in de wereld gezonden om daar het komende Rijk 
voorlopig uit te beelden. Zo staat zij in het wereldgebeuren. Barth 
ontwikkelt op dit wereldgebeuren een theologische visie. Het we
reldgebeuren is, zegt hij, noch heilsgeschiedenis noch duivelsge-
schiedenis. Door God wordt het, ondanks de bedreiging door het 
'nietige', daarvoor toch bewaard. Het wereldgebeuren is daarom 
ook niet zonder meer profane geschiedenis. Het is - dat wil zeggen: 
zo moeten wij het theologisch zien - potentieel heilsgeschiedenis. 
Zo is het ook met de geschiedenis van de goiim temidden waarvan 
Israël bestaat om tot zegen te zijn. Het wereldgebeuren wordt door 
de gemeente in zijn eschatologisch perspectief gezet. Wat het we
reldgebeuren van zich uit kenmerkt is de verwarring. De mens pro
beert altijd weer te verbinden wat God wil scheiden: goed en kwaad. 
God wil zijn goede schepping handhaven en redden tegenover de 
aanvallen van het 'nietige'. Mensen echter willen de creatuurlijke 
werkelijkheid tegelijk met het onmogelijke laten gelden. Juist die 
verbinding geldt als rationeel. Het is deze verwarring die door de 
genade wordt gestoord. Deze ratio wordt in haar onzinnigheid ont
maskerd. (Een modern voorbeeld ervan is de atoomzonde: een 
prachtige kosmische aanbieding wordt aangewend ter vernieti
ging!). 

Tot deze verwarring hoort ook, dat christenen in twee rijken zouden 
moeten existeren en wel tegelijk. Zij leven zo in de schemer. Zij 
worden verondersteld het licht te kiezen. Maar dat is niet zo eenvou
dig. Het komt altijd weer op dezelfde koeiewaarheid neer: je moet 
voor het hogere kiezen, terwijl je in de spanning leeft. De vraag is 
dan ook altijd weer: kun je je boven de spanning tussen goed en 
kwaad uit werken door een synthese? Hegel ziet kans om de provi
dentie èn de verwarring (de confusio) te laten samengaan in een ho
gere synthese. Daarmee is de verwarring van goed en kwaad niet 
langer grondeloos en negatief, maar gezien vanuit de synthese ge
rechtvaardigd en geheiligd. Barth ziet in deze synthetiserende kennis 
van goed en kwaad de wijsheid van de slang. Hij geeft een ander 
antwoord dan Hegel. Of liever: het is gegeven, er is een derde 
woord: Jezus Christus en zijn genade. Dat is geen principe, ook geen 
deus machina. Het nieuwe van God in Christus is een radicale en 
reëele verandering. Christus is de Nieuwe. Hij is niet alleen een 
nieuwe belichting, maar Zijn naam betekent redding, verandering, 
vernieuwing. Wie in Hem bestaat, zoals de gemeente doet, leeft niet 
in twee rijken, die ver uit elkaar liggen, maar in het Rijk van God, dat 



in Christus is gekomen en als nieuwe werkelijkheid is ingebroken in 
het wereldgebeuren. Dit betekent niet, dat het dubbele aspect van de 
wereldgeschiedenis nu is opgelost. Maar wel, dat deze tegenstelling 
niet zelfstandig, niet absoluut meer is, niet definitief, want zij is 
gerelativeerd in en door Christus. 
Wat nu de gemeente onderscheidt van de wereld is niet deze werke
lijkheid, want die geldt nu juist de wereld. De vernieuwing van 
Christus is midden in de wereld aanwezig; maar zij is verborgen. Dat 
is wat de gemeente onderscheidt: zij weet ervan! Zij kent de heilige 
Schrift en daarin zijn er aanwijzingen, waardoor de gemeente de 
tekenen kan herkennen. De gemeente maakt in haar getuigenis die 
aanwijzingen en tekenen hoorbaar en zichtbaar. In de wereldgeschie
denis is de vernieuwing er wel. Zij wordt daar ook aangewezen. Maar 
het is de taak van de gemeente dat te doen. De gemeente is dan ook 'die 
Entschlossenheit einer bestimmten Zuversicht'. Zij neemt daardoor 
anders deel aan de wereldgeschiedenis. Haar praxis wordt bepaald 
door haar getuige-zijn van het Rijk. Zij neemt daadwerkelijk deel. 
Haar vertrouwen op God in Christus leidt tot afwegen en handelen. Zij 
richt tekenen van het Rijk op. Zo is de gemeente ook de ' Entschlossen
heit einer Hoffnung'. Zij hoopt voor de wereld. En die hoop leeft ze 
ook uit. Wat de gemeente van binnen is, moet ze ook van buiten 
worden. Daaromisze ook midden inde wereld. Zonderde wereld was 
ze nergens. Midden in de wereld is ze echter anders. Zo is de gemeente 
tegelijkertijd helemaal afhankelijk en helemaal vrij van de omgeving. 
Zij spreekt menselijke taal, maar het is de taal van de heraut. Vooral 
echter getuigt ze door duidelijke en ' verbindliche' praktische beslis
singen . Zij is daarbij onbezorgd over het succes, want het volstaat haar 
te gehoorzamen. 
Een manco van de refomatorische leer der kerk is, dat de gemeente een 
doel in zichzelf kan lijken. De gemeente echter is er terwille van de 
wereld: zij is apostolisch, dwz. gezonden om aan de kosmos doxa te 
verlenen. Zij doet dit door de wereld over zichzelf te denken te geven 
vanuit haar kritisch en comprehensief weten. De zaak van de wereld is 
haar zaak. Zij is er op genade en ongenade mee solidair. De gemeente 
handelt en werkt in de wereld. Er wordt in de wereld niet alleen op 
begrip gewacht, maar vooral ook op konkrete hulp. Omdat God nooit 
mensloos is, is de mens nooit godloos. God is in Christus voor de 
mensenwereld. En daarom de gemeente ook. Dat betekent niet, dat de 
wereld niet zonder gemeente kan. Christus héérst ook buiten de 
gemeente om. Hij is het verborgen heerschappijprincipe van de ge
schiedenis, dat eens aan het licht zal komen. Maar de gemeente staat 
onder de belofte: haar gebruikt Christus ook. Zij mag een gelijkenis 
zijn, geen tweede Christus, maar een voorlopige uitbeelding van het 
in Christus gekomen en eens onthuld wordende Rijk van vrede. 
De gemeente leeft tussen de tijden. Dat is haar kracht en haar zwakte. 
Haar existentie is teleologisch gericht, want achter haar ligt Pasen als 



begin. Maar ja, de opstanding is geen wereldhistorisch feit. Jezus 
verscheen alleen aan zijn jongeren en die werden voor de beslissing 
gesteld te geloven of niet te geloven. Pasen is niet notoir, Pasen is 
esoterisch en voorbijgaand. De gemeente rust op de mare van Chris
tus' opstanding. Zij kan de situatie van geloven (en nog niet zien) niet 
ontlopen. Vanuit Pasen is de gemeente sterk en zwak tegelijk! De 
gemeente kent de wegen Gods niet, zij heeft geen geschiedenisfiloso
fie. Zij kan alleen maar zuchten en Abba! roepen. De gemeente moet 
het antwoord geven op de vraag naar de zin van deze tussentijd. God 
heeft niet bruut-autoritair met Golgotha en Pasen afgesloten, want dat 
zou in strijd geweest zijn met zijn karakter als vriend van mensen. Hij 
wilde, dat er nogmaals geschiedenis zou zijn: werkelijke geschiede
nis, generaties van mensen, verdere kansen en gelegenheden tot 
medemenselijkheid, verdere levenstermijnen. Aan de wereld werd de 
eindtijd geschonken. Zo wilde God geen genade als brute inbreuk, 
geen overmeestering. God wilde dank en antwoord. Dat is de tijd van 
de gemeente. Haar genadetijd. Zij mag haar dienst doen in deze 
tussentijd. Eenmaal is haar tijd voorbij. In het komende Jeruzalem is 
geen tempel meer. Als het definitieve Rijk is aangebroken, is de 
voorlopige uitbeelding overbodig. Het gaat God om de wereld en haar 
doxa. 

6. Gemeente en politiek 

De belijdenis van Barmen (1934) is van Barth's hand. In dit stuk wordt 
erkonsekwent van uitgegaan, dat er maar één openbaring van God is, 
Jezus Christus, Gods ene Woord. Daarnaast is er niet ook nog een 
natuurlijke openbaring in de geschiedenis. De tweede stelling conclu
deert dan ook, dat Jezus reeds nu Heer over alles is, over de machten, 
over het leven. Wij zagen hoe deze dogmatische grondbeslissing 
Barth's hele ecclesiologie doortrekt. God heeft in Christus zich in de 
menselijke vernedering begeven en heeft de verwerping op zich 
genomen en zo heeft Hij de mens verhoogd en tot eer verheven. God 
daalt neer. De mens staat op. God heeft in Christus de wereld met 
zichzelf verzoend. En zo is Jezus overwinnaar over alle machten, door 
zijn weg en zijn werk. Dit is de triomf van de genade. 
Terzake van de verhouding van de gemeente tot het politicum houdt 
dit drie belangrijke gezichtspunten in. 
a) Anders dan bij Augustinus en in zijn navolging bij Luther, is er geen 
wereldhistorische strijd meer tussen het Rijk van God en het Rijk van 
de duivel. De geschiedenis is Nachgeschichte, Endgeschichte! De 
strijd is beslist in Jezus Christus. De eschatologie wordt in het kader 
van de christologie gezet. De overwinning op de duivel heeft in het 
verborgene al plaatsgevonden; de toekomst zal dit onthullen. 
b) Christus is Heer, Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Dit 
houdt in dat ook de staat tot het gebied van Christus behoort. De staat 



heeft vanuit zijn substantie (vanuit zijn waardigheid, functie, doel
stelling) Christus te dienen. Soms lijkt dit bij Barth, vooral als hij de 
machten in Romeinen 13 als engelmachten exegetiseert die aan 
Christus zijn onderworpen, tot een christelijke metafysika van de 
staat te worden. Uiteindelijk is dat niet de bedoeling. In 1946 zegt 
hij: de gemeente is niet in staat een leer van de staat op te stellen, die 
de christelijke leer van de staat zou mogen heten. Het hart van 
Barth's theologie van de staat is praktisch: het gaat om de politieke 
navolging van Christus! 
c) De nieuwe schepping wordt, volgens Barth, in de bijbel beschre
ven met politieke begrippen: koninkrijk, stad, burgerschap. Te ver
wachten is dan ook niet de eeuwige kerk, maar de komende, van God 
uit de hemel neerdalende stad (polis). De staat en de maatschappij 
dienen op die godsheerschappij gericht te zijn. De gemeente laat die 
politieke eschatologie zien in haar politieke existentie. In de navol
ging van Christus nemen de gemeente en de christenen (in deze volg
orde!) aan de vormgeving van alle levensterreinen deel: staat, recht, 
economie enz. 
Barth maakt een duidelijk onderscheid tussen kerk en staat. De kerk 
is de christengemeente, die innerlijk één is in liefde en geloof en 
uiterlijk door het ene belijden. De staat karakteriseert hij als burger
gemeente, die is verbonden door een gemeenschappelijke rechts
orde. Daarin gaat het om de relatieve vrede en de relatieve vrijheid 
en om handhaving van de voorlopige humaniteit. Bij Barth staat dus 
voorop, dat de staat een rechtsorde is. Hij vermijdt het 'voorvader
lijke' woord overheid en verwerpt de gedachte dat het geweldsmo
nopolie wezenlijk voor de staat is. Geweld is dienstbaar aan het af
dwingen van het recht. In de burgergemeente zijn christenen en niet-
christenen tezamen, in een verbond dat regionaal of nationaal be
grensd is. In de christengemeente zijn alleen gelovigen bij elkaar, 
maar dan wel oecumenisch in vrijheid en ruimte. Daar is de verhou
ding tot God het element van de kerkorde. In de burgergemeente is 
die verhouding geen element van de rechtsorde. Zij moet zich behel
pen met het natuurrecht, hoe onzeker dat ook is. 
De christelijke gemeente erkent, dat de staat nodig is, omdat de be
scherming van de mensen niet zonder macht te realiseren valt. Barth 
noemt hem dan ook een goddelijke Anordnung (inzetting), een con
stante van Gods voorzienigheid tegen de zonde en zo een instrument 
van de genade. De staat heeft met de christelijke gemeente dus zowel 
zijn oorsprong als zijn doel gemeenschappelijk. God bewaart de we
reld in relatieve vrede. De burgergemeente is exponent van Gods 
Rijk. Zij heeft geen eigenwettelijk gefundeerd eigen bestaan! 
Maar hoe werkt nu de christelijke gemeente in op de staat? Barth's 
antwoord is, dat de kerk kerk moet blijven. De kerk mag zich niet 
laten oplossen in linkse en rechtse bewegingen. Zij is op haar Heer 
gericht. Zij is de binnenste cirkel, om welker middelpunt de wijdere 



cirkel van de staat ligt. Zij verkondigt de heerschappij van Christus 
en de hoop op het Rijk. De christelijke gemeente participeert indirect 
in de burgergemeente. Door haar getuigenis maakt zij zowel haar 
hoop als haar kritiek geldend met betrekking tot de staat. Zij ver
stoort de hybris van macht en politiek door de eschatologische voor
lopigheid van alle politieke processen in te scherpen. Zij weerstaat 
resignatie. Maar zij stelt geen staatsleer op. Dat zij de staat een inzet
ting van God noemt, heeft te maken met haar politiek engagement, 
maar is geen rechtvaardiging (zeker geen rechtvaardiging a priori) 
van politieke daden en toestanden. De kerk zegent geen wapens. Zij 
houdt de processen open voor het Rijk. Politiek dient een open, niet 
te voleindigen proces te zijn. Wie het beëindigen wil, wordt een 
tiran. Maar wie resigneert, levert de wereld aan tirannen uit. Aan de 
overheid ondergeschikt zijn (Paulus) is niet onderdaan zijn (Luther), 
maar medeverantwoordelijk zijn! De gemeente gaat tegen alle de-
monisering maar ook tegen alle divinisatie van politiek. Zij probeert 
de politiek in de zweving van permanente verbeterbaarheid en histo
rische onvoleindigbaarheid te houden. 
Interessant in alle aanvechtbaarheid is de wijze waarop Barth inhou
delijke kriteria probeert te formuleren, waaraan christelijke beslis
singen op politiek terrein kunnen worden gemeten. Daar kan het 
natuurrecht waarvan de staat zich noodgedwongen moet bedienen 
niet voor deugen. Dat natuurrecht (met zijn inclusieve antropologie) 
moet van elders worden overtroffen anders is het niet gerechtvaar
digd. Barth geeft aan hoe. Hij denkt niet wettisch: hij houdt het bij 
'richtingen en lijnen'. De staat is het Rijk niet en wordt het ook nooit. 
Hij staat onder de belofte van het Rijk. Hij existeert dus ook in analo
gie met het Rijk. Daar is de staat dan ook geschikt voor. Maar hij 
heeft het ook nodig. Barth noemt daarom de politiek: 'gleichnisfahig 
und gleichnisbedürftig'. Hoe kan nu door het getuigenis en het han
delen der gemeente de heerschappij van Christus op het vreemde 
terrein van de politiek enigermate zichtbaar worden gemaakt? 
Barth geeft de volgende voorbeelden. 
- God is mens geworden. Daarom is het recht er terwille van de 
mens. De mens mag van hieruit inderdaad de maat van alle dingen 
zijn. Nooit geldt: fiat justitia, pereat mundus. De gemeente strijdt op 
politiek terrein tegen de moloch van het nationalisme en de fetisj van 
het kapitalisme. Recht gaat voor macht. 
- De Mensenzoon zocht het verlorene. Daarom treedt de gemeente 
op voor zwakken, verlorenen en bedreigden. Zij kiest voor die socia
listische mogelijkheid (!), die de hoogste maat aan gerechtigheid 
mag doen verwachten. 
- De christelijke gemeente is geroepen tot de vrijheid van de gods
kinderen. Daarom zet zij zich in voor de mensen- en burgerrechten. 
Zij verzet zich daarom tegen principiële dictatuur (niet altijd tegen 
tijdelijke praktische dictatuur voorzover soms nodig). 



- De christelijke gemeente leeft bij het licht van Gods openbaring in 
Christus. Daarom is zij tegenstander van alle geheime politiek en 
geheime diplomatie. Zij is voor openheid van bestuur. Er moet voor 
aller ogen en oren gehandeld worden in de politiek. 

Samenvattend: 

- Christengemeente en burgergemeente hebben één middelpunt: 
Christus, en één doel: het Rijk Gods. Daartussen heerst: analogie 
(gelijkenis, richtingen en lijnen). 
- De staat is geen macht- en dwangorgaan tegen het boze, maar 
positief: een voorlopig vat van het goede. Hij is allereerst rechtsge
meenschap en zo gelijkenis van het Rijk. 
- Luther komt niet verder dan formele principes als redelijkheid en 
doelmatigheid en een algemeen gebod als liefde tot de naaste, als het 
over het handelen van de christen in de politiek gaat. Barth geeft 
inhoudelijke kriteria en directieven. 
- Barth kiest voor demokratisch socialisme als beste analogie van het 
Rijk. Dit socialisme is bescheiden, het wil het Rijk niet stichten, 
maar is socialisme om der wille van het Rijk. 
- De rechte staat heeft in de orde van de kerk zijn voorbeeld. 

7. Vragen 

Er zijn in de loop der jaren een aantal bedenkingen tegen Barths 
dogmatiek gegroeid, waarvan we tot slot willen nagaan in hoeverre 
ze van betekenis zijn voor ecclesiologie. 

a) G. C. Berkouwer heeft gesproken van de 'triomf der genade' in 
Barth's theologie. Het lijkt wel of de genade bij Barth een principe 
is, waaruit speculatieve uitspraken over de werkelijkheid kunnen 
worden afgeleid. Zo noemt Barth het 'nietige' en de zonde beide 
'ontologische onmogelijkheden', waardoor ze aan realiteitsgehalte 
lijken in te boeten. Barth heeft hierop geantwoord, dat onze specula
tieve terminologie nergens anders toe dient dan theologisch waar te 
maken, wat oerchristelijk belijden is: Jezus is overwinnaar! Het be
grip ontologisch wordt gehanteerd in de betekenis van: christuswer
kelijkheid. Wij moeten dus, zegt Barth, naar de geschiedenis van 
Jezus kijken en daarin wordt geleden, daarin wordt het kruis gedra
gen. Dat is geen goedkope triomf van een speculatief principe dat 
genade wordt genoemd, maar een met bloed en tranen bevochten 
overwinning. 
Toch blijft m.i. de vraag, of, ondanks dat antwoord van Barth, zijn 
christologie zelf niet te triomfalistisch klinkt. Dat komt omdat in zijn 
christologie/verzoeningsleer de historische oorzaak van het kruis 
wordt onderbelicht. Het proces van Jezus komt niet werkelijk aan de 



orde. Daardoor komt ook onvoldoende aan het licht, dat de Ro
meinse rechtsstaat faalt en dat Pilatus w.i.w. een legaal proces voert, 
maar toch een proces dat inhoudelijk illegitiem is. Dat wordt door 
het feit, dat Pilatus, naar de woorden van J. G. Hamann, de executor 
novi testamenti is, niet uitgewist. Omdat Barth's verzoeningsleer 
zijn leer van het nietige concretiseert, vindt zij plaats in een dogma
tisch referentiekader, waarin wel Christus, zeer schoon, als de Ge
rechte, die God gelijk geeft en de toorn draagt (en die zó onze 
Rechtshelper is), ter sprake kan komen, maar veel minder goed het 
leven van Jezus naar het kruis toe. Zo houdt toch het 'Jezus is over
winnaar' iets speculatiefs en iets triomfalistisch. Daarom kan een 
afrikaans bevrijdingstheoloog als T. A. Mofokeng deze Christus niet 
goed terugvinden onder zijn zusters en broeders, de kruisdragers in 
deze wereld. Zo kan Christus ook te weinig door de armen en ver
drukten worden herkend. Dat zou kunnen betekenen, dat er in de 
ecclesiologie meer ruimte moet komen voor wat Bonhoeffer noemt 
het deelnemen van de gemeente in het lijden van God in Christus en 
voor wat ik met mijn parool 'partijgangers der armen' heb willen 
aangeven. 

b) Reeds in 1936 heeft O. Noordmans opgemerkt, dat door de chris
tologische ecclesiologie van Barth de Heilige Geest te weinig ruimte 
wordt gelaten. Noordmans vreest, dat de gemeente zich te veel met 
Jezus zal moeten identificeren. Volgens hem dienen wij theologisch 
als het om de Geest gaat in termen van analogie en niet in termen van 
identiteit te spreken. Doordat Barth dat nalaat is er bij hem een ver
brokkeling van het leven der kerk en het geloofsleven. De verkondi
ging staat sacramenteel in het midden en de gemeente staat daar, 
zonder duur, actualiter omheen. 
Van deze kritiek is zeker iets waar. Barth's ecclesiologie is uiterst 
kritisch. De gemeente is predikaat van Christus. Dat zij dat is kan 
alleen gelóófd worden. De zichtbare gemeente moet steeds opnieuw 
worden wat zij is. Voorzover zij daarboven uit zou willen, zoekt zij 
valse gerustheid. Is dat te kritisch? Dat zou het inderdaad zijn als 
Noordmans helemaal gelijk had. In zijn werk na 1936 stelt Barth 
steeds duidelijker dat het Jezus is die zich met de gemeente identifi
ceert (en niet andersom). De gemeente op haar beurt beantwoordt 
deze identificatie met een wandel in de richting en op de lijn van 
Jezus, met een praxis in analogie met Zijn weg en werk. De identifi
catie is Christus' werk: Hij blijft subject. Dat de kerk Zijn predikaat 
is, berust in het geloof in Hem en Zijn vrijheid. Van daaruit evenwel 
is er alle ruimte voor analogische praxis, die geen grond van geloof, 
maar vrucht van geloof is. Zonder het dankbare, het vruchtbare ant
woord zou het geloof zelfs ijdel zijn. Het is dus niet zo, dat wij in het 
geloof allemaal kleine christusjes moeten worden. Integendeel. Wij 
identificeren ons niet met Christus, maar Hij met ons. Hij is God 



Immanuel! Dat moeten wij in de navolging (die als dankbaar ant
woord na-völging blijft) waarmaken. In die navolging geven wij 
signalen van het Rijk, richten wij tekenen op. 

c) Als men zegt, dat er bij Barth geen plaats is voor menselijke 
ervaringen, dan berust dat m.i. op een misverstaan van Barth's 
bedoeling. Zeker, de religieuze ervaring, die op zichzelf gericht is, 
is in zijn ogen een zaak van ongeloof. Maar heel anders ligt het als 
het gaat om ervaringen in de wereld. Juist ervaringen van verdruk
king, belediging en uitbuiting, maar ook ervaringen van solidariteit 
en bevrijding houden ons heden ten dage sterk bezig. Voor deze 
contextualiteit is er bij Barth, voorzover ik zie, alle ruimte. Immers 
analogische praxis op de lijn en in de richting van Jezus, is niet 
mogelijk als wij de sociaal-politieke, de historische empirie niet tot 
ons laten doordringen. Wij zullen echter onze analyses ervan niet 
kunnen maken zonder 'erkenntnisleitendes Interesse'. En dat kan 
voor de gemeente niet anders zijn dan de openbaring in Christus. Hij 
wordt ook in deze ervaringen gezocht. Ook in de historische context 
is Jezus Christus subject, want als Messias van de gemeente is Hij 
toch ook Heer der wereld. De gemeente heeft juist in het herkennen 
van de sporen van Christus een neuslengte voor te liggen. Hoe zou ze 
anders gelijkenissen van zijn werk kunnen stichten? Pas als de 
genoemde ervaringen op de openbaring worden betrokken worden 
ze werkelijk tot ervaring en kunnen zij doeltreffend geanalyseerd 
worden. De ethische beslissing na deze analyse, berust evenwel op 
een synthetisch oordeel (in het licht van de openbaring) over deze 
analyse; zij is een daad van gehoorzaamheid aan Christus. Wie deze 
voorrang van de Openbaring vergeet, geeft de ervaringen van de 
mensen aan de willekeur, aan de grillen van optimisme en pessi
misme prijs en tenslotte aan het cynisme. Of Barth zelf aan de 
analyse der politieke en sociale context altijd voldoende aandacht 
heeft geschonken, is de vraag. Hij ging met deze zaken vaak even 
intuitief als trefzeker om. Het is zeker nodig in dit opzicht boven hem 
uit te komen. Men kan de bevrijdingstheologie als zo'n poging 
waarderen. 

d) De vraag kan niet onderdrukt worden, waar nu eigenlijk een 
christelijke gemeente, zoals Barth die ziet, in feite te vinden is. De 
kerk, zoals die reëel is, is bepaald geen koploper, bepaald geen 
voorhoede. En ook niet het kritisch centrum van de politieke en 
maatschappelijke orde. De kerk komt eerder achteraan. Als het van 
de kerk afhangt, of er gelijkenissen van het Rijk worden gesticht in 
het politieke leven, ziet het er somber uit. Het is daarom, dat Jürgen 
Moltmann gezegd heeft, dat Barth aan het eind van zijn geschrift 
over de christelijke gemeente en de burgerlijke gemeente niet over 
de deplorabele toestand van de kerken had moeten klagen. Hij had 



met deze kritiek moeten beginnen. Dan zou alles niet zo theologisch-
illusionair zijn uitgepakt. 
Het is inderdaad zo, dat Barth in het geheel niet bij de sociologie te 
rade gaat, zodat zijn theologische constructie illusoir dreigt te wor
den, als het om de gemeente temidden van de andere instituties en 
ideologieën gaat. Dat gebrek wordt echter niet opgeheven als men 
met de kritiek op de bestaande kerken begint. Dat heeft Barth zelf in 
zijn jonge jaren gedaan. Het is, zagen wij, zijn oorspronkelijke, con
textuele (!) uitgangspunt. Hij is echter van dit nee overgegaan naar 
het (nog kritischer!) ja. Dat de gemeente sociologisch eigenlijk on
mogelijk is, moet niet versluierd worden. De gemeente getuigt van 
de andere mogelijkheid die voortkomt uit de werkelijkheid van de 
Messias. Zij is daarom altijd in een experimenteel stadium. Christe
nen zijn eeuwige beginnelingen. Wat ons met verwondering slaat is, 
dat, als het erop aankomt, de gemeente tegen alles in plotseling pre
sent is in de geschiedenis. Zij blijkt te zijn bewaard voor een bepaald 
uur. Mag ik wat ik bedoel toelichten aan een woord van Breyten 
Breytenbach, die over zijn blanke vrienden in Zuid Afrika het vol
gende heeft gezegd: 'Opnieuw begreep ik, dat het niet genoeg is om 
te begrijpen, om intelligent te zijn en om informatie tot je beschik
king te hebben. Er komt een politiek-ethische dimensie bij: je moet 
willen weten wat er gebeurt. Velen zijn geïnformeerd, maar ze mis
sen de morele apparatuur om het te begrijpen en te verwerken'. Zo is 
het in Zuid Afrika niet de zichzelf rechtvaardigende kerk van de 
blanken, maar de gemeente van Christus (in die maatschappij van 
zwarten en blanken!) die deze 'wil tot weten', deze 'ethische dimen
sie' wekt en voedt, zodat het tot de rechte informatieverwerking 
komt. In het geloof mag dit gezien worden als een teken dat de ge
meente bewaard wordt. Deze kern van mondigheid, dit kloppende 
hart van de maatschappij staat als deel voor het geheel - zoals Chris
tus immers ook altijd voor allen instaat. Juist waar de hel losbarst, 
wordt de gemeente er niet door overweldigd. 
En daarom: nadat wij, ook theologisch, geluisterd hebben naar Gods 
stem in Christus, naar zijn belofte en gebod voor de wereld, gaan wij 
over tot de praktische zaken, de vormgevingen, de positiebepalin
gen, de sociologische en politieke vragen. Ook in de contextualiteit 
blijft Christus subject. Hoe meer nu onze christologie Jezus in zijn 
historische context ziet, des te gerichter zal zij als 'erkenntnisleiten-
des Interesse' van onze analyses werken, want zij zal dit 'Interesse' 
van stonde aan partijdig maken. En zo moet het ook zijn, want de 
levende, de lijdende en stervende, de opgestane Jezus was en is Hij, 
die zich ontfermd heeft over de schare. De wereld heeft er recht op, 
dat er een gemeente van deze Messias in stand blijft tussen de ver
schopten en ontrechten, tussen de kruisdragers. 
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Verklaring termen en vreemde woorden 

ecclesiologie - leer van de kerk 
soteriologie - leer van het heil 
soma - lichaam 
Pantocrator - Hij die het al regeert 
Christus prolongatus - verlengde Christus 
apostolicum - apostolische geloofsbelijdenis 
communio sanctorum - gemeenschap der heiligen 
Bindestrich - verbindingsstreepje 
ars amandi - kunst van het liefhebben 
ecclesia fluctuat, non mergitur-de kerk slingert heen en weer, maar gaat 

niet onder 
Die Entschlossenheit einer bestimmten Zuversicht - de vastbeslotenheid 

van een bepaald vertrouwen 
doxa - heerlijkheid 
kosmos - wereld 
notoir - klaarblijkelijk 
esoterisch - alleen voor ingewijden 
hybris - overmoed 
fiat justitia pereat mundus - gerechtigheid moet geschieden ook al zou de 

wereld ondergaan 
executor novi testament! — de executeur van het Nieuwe Testament. Het 



is J. G. Hamann die Pilatus zo noemt (goed in KD Q"I2 51, in KD IV2 

288 per abuis: J. A. Bengel) 
actualiter - de gemeente heeft geen continu zijn in zichzelf, maar wordt 

vergaard rondom de verkondiging en is alleen zo gemeente, niet op 
zichzelf 

empirie - filosofische term voor ervaring; empirie wordt het waarneem
bare genoemd 

erkenntnisleitendes Interesse - Term van Habermas, aanduidend de in
teresse (het belang), die (dat) richting geeft aan het kennen. Alle ken-
processen werken vanuit een bepaalde interesse en zijn daarop ook 
toegesneden, zonder dat de wens de vader van de gedachte mag wor
den 

synthetisch oordeel - anders dan in het analytisch oordeel, dat het predi
kaat aan het subject ontleent door het te ontrafelen, wordt in een syn
thetisch oordeel iets gesteld, dat het subject nader bepaalt. 



Jurjen Beumer 

Mens en wereld zonder masker 
Karl Barth en het gebed 

Voor Henri J. M. Nouwen 
'... bidden is het eigen hart de plaats laten worden waar de tranen 
van God en de tranen van Gods kinderen samensmelten en worden 
tot tranen van hoop.' 

1. 
Toen ik in mijn studententijd de Kirchliche Dogmatik (K.D.) van 
Karl Barth wilde aanschaffen moest de wijkpredikant mijn vader 
ervan overtuigen dat Barth een 'rechtzinnig theoloog' was. Waar
schijnlijk had mijn vader onraad geroken toen hij merkte dat deze 
Zwitserse theoloog nogal populair was aan die 'rooie' faculteit van 
de Universiteit van Amsterdam. Ik spreek dan over de periode eind 
zestiger-begin zeventigerjaren. De Europese hoofdsteden zijn danig 
in beroering. De samenleving gist, alles wat riekt naar maatschappe
lijke bevoogding komt op de helling. Een nieuwe tijd lijkt aan te 
breken. Eindelijk kan de mens nu zélf het heft in handen nemen. En 
de vraag of er nog iets zou overblijven van het erfgoed der traditie 
moet bij mijn vader argwaan gewekt hebben. Moest hij zo'n boeken-
reeks dan financieren? Gelukkig ging de koop door. Een eigenzin
nig, beginnend student ging met zijn vader discussiëren over de 
hoogten en diepten van het Godsrijk. Hetgeen uitliep op bonje, twee 
geloofswerelden botsten. Nog herinner ik mij een gezamenlijke 
maaltijd die, als bij velen destijds, eindigde met een bekend formu
liergebed: 

Heer wij danken U van harte I voor nooddruft en voor overvloed 
Daar menig mens eet brood der smarte I Hebt Gij ons mild en 
welgevoed 
Doch geef, dat onze ziele niet I aan dit verganklijk leven kleev 
Maar alles doe wat Gij gebiedt I en eindlijk bij U leev 
Amen. 

Dit gebed was door het vele aanhoren ervan als het ware bij mij 
ingesleten. Op een gegeven moment kon ik het niet meer meemaken. 
Waarschijnlijk nogal onstuimig heb ik toen mijn grieven uitgespro
ken en gefulmineerd tegen deze wereldvreemde orthodoxie. Sinds
dien is het stil aan de eettafel van mijn ouderlijk huis. Ook nu nog, 



zoveel jaren later, wordt er niet meer hardop gebeden aan tafel, al
thans niet in mijn nabijzijn. Mijn moederen vader buigen nu stil het 
hoofd om de zorgen en vreugden van alle dag voor te leggen aan hun 
'Heer en Heiland', een gevulde stilte. Bij hen wel! En ikzelf? 
Het is niet om sentimentele redenen dat ik mijn bijdrage met dit 
herinneringsverhaal begin. Anderen hebben een soortgelijke erva
ring. De gebedsformules en de belevingen erachter gleden weg, 
moesten wegglijden, maar was wat overbleef ook een gevulde stilte? 
Integendeel, het alternatief werd maar al te vaak een biddeloos be
staan, een zwalken rondom de leegte, een ploegen op kale rotsen. 
Wel was er voor de 'blijvers' het gesproken gebed in de kerk, maar 
of die verre spreker op de kansel de harten bereikte? Intussen meer 
dan ooit greinst het zwijgende universum ons toe. Steeds meer men
sen vragen zich af of we het jaar tweeduizend überhaupt halen. Kern
energie en kernbewapening, vergiftig lood en zure regen bedreigen 
ons bestaan. Het persoonlijke en het politieke grijpen ook hier feil
loos op elkaar in. Want biddeloos is ook ons maatschappelijk be
staan. Jongere generaties neigen er zelfs toe deze kilheid van het 
bestaan te accepteren. De destijds zo broodnodige secularisatie is 
omgeslagen in secularisme, een ongebreideld geloof in de mense
lijke 'Rede' die zonder correcties van 'buitenaf' doorraast op wat 
zich aandient op de tekentafels van het menselijk kunnen. 
Valt er nog iets te verwachten 'Senkrecht von oben', of is de 'ganz 
Andere' inderdaad zó anders dat hij gewoon verdampt in de holheid 
van onze tijd? 
Omdat ik de zoektocht was begonnen naar de oorzaken van maat
schappelijk verval en biddeloosheid,1 wilde ik ook weten wat Karl 
Barth hierover te melden had. Kwamen de meeste van mijn theologi
sche leermeesters niet uit de 'school van Barth'? Ik ontdekte bijna 
onaangeboorde bronnen waar nauwelijks over geschreven is, prach
tige bladzijden over het gebed, glimmende parels temidden van 
reeds omgeploegd theologisch land. Graag wil ik weergeven wat ik 
geprobeerd heb op te graven. 

2. 
Barth heeft zelf ook gebeden gemaakt. Enkele ervan zijn bij elkaar 
gezet in een klein bundeltje en gehaald uit een aantal prekenbun
dels. 2 Ik wil met zo'n concrete gebedstekst beginnen. Preken- en 
gebedenbundels geven vaak goed zicht op de maker, wat beweegt 
hem of haar, wat is de plaats achter de woorden. Enkele zinsneden 
uit een gebed op pasen: 

Heer God, onze Vader! Gij zijt het licht waarin geen duisternis is. 
En nu hebt Ge ook voor ons een licht ontstoken dat niet meer 
uitdoven kan en tenslotte alle duisternis verdrijven zal. Gij zijt de 
liefde zonder kilte. En nu hebt Ge ook ons bemind en ons vrij 



gemaakt om U en elkaar te beminnen. Gij zijt het leven dat geen 
dood kent. En ook ons hebt Ge zulk een eeuwig leven in het voor
uitzicht gesteld. In Jezus Christus, uw Zoon, onze broeder, hebt 
Ge dat alles gedaan... 

Wat opvalt in dit gebed en de andere gebeden uit deze bundel is de 
gespierde soberheid, het uitsluitend manlijk taalgebruik, de wel
haast dogmatische stijl van spreken. Als mijn vader dit vroeger aan 
tafel gebeden had zou ik waarschijnlijk ook de kriebels gekregen 
hebben, minder als bij dat gebed van even terug, maar toch. Het is 
taal van de vijftiger jaren en ervoor, nog zijn de stormen van de 
secularisatie niet losgebarsten, zeker niet in het zeer kerkelijke en 
burgerlijke Zwitserland waar Barth leefde.3 Maar, ik wil toch door 
deze taal heenkruipen, ook door dat zeer speciale 'jargon' van de 
K.D. Mijn oren zijn gevormd door de 'tweede taal' van onder andere 
Huub Oosterhuis en Maria de Groot, sterk liturgisch, poëtisch en 
maatschappelijk geëngageerd.4 In déze gebeden mag ik meedoen, 
mijn hele existentie vind ik terug in hun gebeden. Mag ik als mens, 
als vrouw en man, bij Barth dan niet meedoen? Deze vraag werd 
voor mij het 'Leitmotiv' bij het doornemen van de Barthse literatuur 
over het gebed. Komend uit de 'school van Barth' heb ik deze vraag 
in het algemeen bij zijn theologie. Hoe zit dat nou met die mens? 
Waar raikt God de mens? Waar ligt het aanknopingspunt als je alle 
gewicht aan Gods kant legt? Dat vrouwen als eerste afhaken bij deze 
'steile' theologie ligt voor de hand. Als je eerst door een masculiene 
taal, maar daarna ook nog door een manlijke theologie heenmoet dan 
is dat moeilijk volhouden. Als de manlijke mens al vragen heeft 
omtrent zijn participeren in deze theologie, hoeveel te meer de vrou
welijke mens. 5 

Maar ik besloot door te bijten, omdat de inzet van deze theologie 
uiterst raak en radicaal is. Barth wil God en mens onder-scheiden. Te 
veel had hij meegemaakt hoe God tot verlengstuk werd van mense
lijk ondernemen en daardoor werd uitgeleverd aan allerhande ideo
logieën en-ismen. Barth is daarom niet te begrijpen zonder de ge
schiedenis van zijn tijd. Meer dan wie ook heeft hij ervaren waartoe 
dit eigenmachtig/natuurlijk optreden van de mens kon leiden; naar 
twee wereldoorlogen, de laatste gesanctioneerd door een christelijke 
nazi-ideologie: naar een ophanden zijnde 'derde wereldoorlog' om
dat nog steeds christenen (kern-)wapens zegenen en omhelzen als 
'dieners van vrede'. Daarom is Barth's adagium altijd gebleven: wie 
inzet bij de mens komt niet bij de God van Israël uit, wie inzet bij 
God en Zijn Woord (Jezus Christus) die komt uiteindelijk ook uit bij 
de ware mens. Deze monotonie klinkt ook door in Barth's gebeden, 
wellicht in woordgebruik verouderd, maar het is een monotonie van 
de hartstocht, de hartstocht om Christus centraal te stellen, middel
punt te laten zijn van al ons doen en laten, met name in het gebed. 



Hoe wij als mensen er dan van afkomen? Daarvoor gaan we naar o.a. 
de K.D. 

3. 
Hoewel het moeilijk is om te spreken van een 'leer van het gebed' bij 
Barth is het frappant hoe consequent dit onderwerp bij hem ter 
sprake komt. 6 Er is een 'sachliche Konstanz' in te ontdekken, gaan
deweg bijbelser en steeds meer aansluiting zoekend bij de reformato
rische traditie, met name Luther, Calvijn en de Heidelbergse Cate
chismus. Uit het bezig-zijn hiermee is ook een boekje ontstaan: 'Das 
Vaterunser, nach den Katechismen der Reformation.'7 Barth staat 
voor ogen om in navolging van Anselmus van Canterbury 
(1033-1109) de hele theologie vanuit het gebed te doordenken en te 
formuleren. Anselmus heeft zijn godsleer 'in feite van het begin tot 
het eind in de vorm van een direkte toespraak tot God en dus als een 
louter gebed ontvouwd. ' 8 Grote gedeelten van het kleine boekje over 
het Onze Vader zijn dan ook letterlijk als gebedsteksten aan te wij
zen. 

In navolging van de reformatoren wil Barth geen onderscheid tussen 
het gebed in de kerk en het persoonlijk gebed. 'Men kan zichzelf niet 
de vraag stellen, of het de christenen zijn die bidden, of toch eerder 
de kerk. Deze alternatieven zijn er niet: want het zijn de christenen 
dat wil zeggen de kerk; het is de kerk dus de christenen. Er kan tussen 
hen beide geen tegenspraak bestaan.' 9 

Over een eigen gebedsleven spreekt Barth niet of zelden. Woorden 
als 'meditatie', aktiviteiten als 'stiltes in kerkdiensten' rieken voor 
hem al gauw naar mystiek en voor dit laatste heeft hij grote huiver. 
Het is een vermetele poging van de mens om als God te zijn. De grote 
tegenhanger in zijn nadenken over het gebed is het bekende boek van 
Friedrich Heiier 'Das Gebet ' . 1 0 Hierin vindt Barth alles terug wat het 
gebed volgens hem niet is. Heiler's opvattingen zijn psychologisch. 
Het is de mens in zelf-gesprek. Het vertrekpunt ligt teveel bij de 
mens die een poging doet de goddelijke werkelijkheid te beroeren. 
Herhaaldelijk treffen we passages aan die zijdelings of direkt Hei
ler's poging afwijzen. 'Er bestaan theorieën over het gebed, waarbij 
het er uiteindelijk toch alleen op neer komt, dat wij het als de hoogste 
vorm van religieuze of ook wel christelijke stichting van het eigen 
Ik, als een levend, vruchtbaar gesprek van de christen met zichzelf 
zouden hebben te beschouwen.' 1 1 In een tijd als de onze die over
spoeld wordt door Oosterse verlossingstechnieken is het zinvol deze 
kritiek van Barth nog eens onder ogen te zien. Een losgeweekt 'ik' 
dat opstijgt in vroomheid en de wereld wereld laat mag ons inder
daad verontrusten. Aan de andere kant constateren we bij Barth wel 
teveel koudwatervrees voor zaken als 'meditatie' en 'contemplatie'. 
Dat het in zaken als deze, en zelfs in de mystiek, om meer gaat dan 
het kweken van geïntegreerde persoonlijkheden, maar dat integen-



deel, een gezonde spiritualiteit ons geloven verdiept en de wereld 
zeker niet mijdt heeft Barth m.i. teveel veronachtzaamd. De vele 
geschriften van o.a. Henri J. M. Nouwen, aan wie dit artikel is opge
dragen, tonen aan dat de intimiteit met God altijd als keerzijde de 
solidariteit met de wereld heeft. 1 2 Ik begrijp Barth's huiver wel. Er 
is zoveel te koop op de markt der religies. Daarom gaat het er Barth 
veel meer om het gebed te articuleren als een totale levenshouding. 
Het hele leven moet gebed zijn. Dat wil zeggen, helemaal gericht op 
de Ander, op God die voor de mens iets in petto heeft. Een nog 
verborgen kant van de schepping die aan het licht zal komen en reeds 
zichtbaar is geworden in Jezus Christus, de eerstgeborene van alle 
schepping. Dat is wat bij alle gedachten van Barth over het gebed 
steeds weer naar voren komt. God hééft iets voor de mens. God staat 
klaar om de mens(heid) met zijn genade te begiftigen en de mens 
wordt uitgenodigd die genade te nemen en te ontvangen. Vandaar 
ook dat de twee centrale passages over het gebed staan in de leer van 
de schepping, om precies te zijn in K.D 111.3 en 111.4 Drie-3 han
delt over 'De Schepper en zijn Schepsel'. Het laat zien hoe God 
datgene wat hij begonnen is in 'Het Werk van de Schepping' (111.1) 
en in 'Het Schepsel' (111.2) voortzet en niet loslaat. De schepping 
zal en moet tot een goed einde komen, heil en gerechtigheid zullen 
eens zichtbaar zijn voor iedereen, God alles in allen. Daarvoor en 
daartoe onderhoudt God deze wereld. Drie-3 bespreekt de 'leer van 
de voorzienigheid'; 'God de Vader als Heer van zijn schepsel' (par. 
49). De terminologie schrikt af. Het woord 'voorzienigheid' heeft 
zoveel schade aangericht. Met Berkhof wil ik daarom (geheel in de 
lijn van Barth overigens) liever spreken van 'onderhouding', een 
actief begrip: 'deze mensenwereld heeft de tendens om te desintegre
ren, zichzelf te vernietigen, ten val te komen. Maar God stuit haar 
val. Hij houdt er zijn hand onder. Zo onder-houdt Hij haar. ' 1 3 Dit 
alles gebeurt van God uit, ons leven en het heil van deze wereld staan 
in dit perspectief. In principe (vanaf 'den beginne') is het goed, ten 
diepste is deze wereld in de schepping op heil aangelegd, sinds 
Christus als 'nieuwe schepping' is er weer doorkomen aan. 
En net op het punt aangekomen dat mijn beginvraag gaat kwellen, 
'mag de mens ook nog meedoen?', is daar opeens paragraaf 49.4 'De 
christen onder de wereldheerschappij van God de Vader'. Nü wordt 
zijn/haar aandeel bekeken, ja nu pas, want Barth wil eerst altijd God 
uit laten spreken. Maar als de mens dan ook aan bod komt, dan is het 
volop! De mens doet mee aan Gods heilsplan voor deze wereld in 
geloof, in gehoorzaamheid en... in gebed, 'de drie vormen van de 
ene christelijke houding tegenover de goddelijke voorzienigheid en 
wereldheerschappij.' De relatie tussen deze drie menselijke houdin
gen drukt Barth in 'Das Vaterunser' heel kernachtig uit. 'Bidden 
betekent zich tot diegene wenden, die reeds in het evangelie en in de 
wet tot ons gesproken heeft. Tegenover hem zijn wij er zo aan toe, 



dat wij onszelf gekweld aantreffen door de onvolkomenheid van 
onze gehoorzaamheid en door de wisselvalligheid van ons geloof. 
Het is vanwege Hem dat wij in nood zijn. God alleen is in staat 
uitkomst te bieden. Wij bidden, om Hem te vragen dat hij dat zal 
doen. ' 1 4 Het wezen, de essentie van het gebed is voor Barth het 
vraaggebed. De mens roept God aan, bidt tot hem/haar, smeekt en 
schreeuwt, kortom vraagt om zijn gelofte inderdaad gestand te doen. 
'Wie werkelijk bidt, die komt tot God, die richt een verzoek tot 
Hem, die spreekt tot Hem, omdat hij iets bij Hem zoekt, omdat hij 
iets van Hem zou willen hebben en verwacht, omdat hij iets van Hem 
hoopt te verkrijgen, dat hij nodig heeft en dat hij van een ander dan 
God niet, doch juist van God stellig wél hoopt te krijgen. (.. .) En 
daarom bestaat het intiemste van het christelijk gebed, dat dan stellig 
ook het intiemste in de hele christelijke houding ten opzichte van 
God is, juist daarin, dat de christen vragen mag en dit ook inderdaad 
doét ." 5 

4. 
Door het vraaggebed centraal te stellen wil Barth zeker geen onrecht 
doen aan andere gebedsinhouden. Zo is er de aanbidding (het lof- en 
dankgebed), de verbazing over het geschapene. Barth noemt dit de 
'wortel van het gebed'. 'Uit die verbazing komt inderdaad heel een
voudig voort: de aanbidding van Hem, die deze situatie heeft gescha
pen en die haar als Heer bepaalt en regeert, de deemoedige verwon
dering voor haar geheimenis, het loven, prijzen en roemen van 
God. . . ' Er is ook het boetegebed, inclusief de biecht. 'Christelijk 
bidden wil zeggen: zijn gehele ellende volledig en zonder voorbe
houd als zodanig bekennen en voor God belijden.' 1 6 De boete is een 
'element van het gebed'. Maar zowel het dank- als het boetegebed 
vinden voor Barth hun bestaansrecht in het vraaggebed. Er is voor de 
mens alles aan gelegen om tot dit vragen te komen, 'want wij weten 
niet wat wij zullen bidden naar behoren.' (Rom. 8:26) Immers, als 
de nu nog onbekende, verrassende kant van de menselijke geschie
denis in onze geschiedenis tot volledige openbaarheid zal komen, als 
Gods hemel onze aarde zal bereiken, als dat de richting is van de 
menselijke geschiedenis, dan is het de mens zelfs gebóden om te 
vragen. Het vraaggebed is gebod, wordt geboden. Hier is geen 
plaats meer voor louter leerstelligheid, maar loopt de dogmatiek 
over in de ethiek. Het vragende bidden wordt het menselijk doen bij 
uitstek, een daad die aan alle daden vóóraf gaat. Het wordt tijd om 
hier het tweede grote fragment over het gebed in de beschouwingen 
te betrekken. Het is te vinden in K.D. 111.4, 'het gebod van God de 
schepper'. De scheppingsleer, als ook de 'leer van de verzoening' 
(K.D. IV) gaan systematisch over in theologische ethiek. Gods ver-
bondsgeschiedenis met de mens is een geschiedenis van daden. Het 
menselijk doen rust in Gods daad bij uitstek, Jezus Christus. Barth 



laat de dogmatiek en de ethiek handen en voeten krijgen in de Mes
sias zelf, dat is de christologische fundering. Oók de fundering van 
het gebed. 1 7 'En nu bestaat het christelijk vragen, waarvan wij de zin 
hier trachten te vinden, eenvoudig in het nemen en ontvangen, dat 
overal op zijn plaats is, waar de mens die ene grote, goddelijke gave 
en verhoring in Jezus Christus in zijn tegenwoordigheid en in zijn 
nabijheid heeft. ' 1 8 We zien het: menselijk doen is vragen en het 
antwoord op die vraag van Godswege is de menselijke vrijheid. Vrij
heid is het doel van de schepping en daarom het hart van de ethiek: 
vrijheid voor God (par. 53), vrijheid in de gemeenschap (par. 54, 
hierin het stuk over 'man en vrouw'), vrijheid om te leven (par. 55, 
hierin de stukken over 'oorlog en vrede'), vrijheid in de beperking 
(par. 56). En deze hele (vrijheids-)ethiek (111.4) vindt opnieuw haar 
hoogtepunt in het gebed. Paragraaf 53, vrijheid voor God, heeft als 
drieslag: de zondag, de belijdenis, en het gebed. Uiteraard, alle men
selijke doen en laten wil bekeken worden vanuit die laatste schep
pingsdag waarop God zag dat het goed, zeer goed was . 1 9 Déze zon
dag ligt dan ook als éérste-dag-van-vrijheid onder alle dagen die 
komen zullen. Belijdenis en gebed zijn de invulling van deze levens
dagen. 'Gebed en belijdenis verhouden zich, juist met het oog op 
hun gemeenschappelijke grond in de kennis van God, als inademen 
en uitademen, als systole en diastole (de onder- en bovenbloeddruk 
j j b ) ' 2 0 

Wanneer duidelijk is geworden hoe centraal de thematiek van het 
gebed staat in Barth's theologie dan verwondert het niet wanneer ook 
in de 'leer van de kerk' opnieuw het gebed expliciet ter sprake komt. 
In IV.2 wordt de christelijke gemeente getypeerd als belijdenis-, 
doop-, avondmaal-, en gebedsgemeenschap, terwijl in IV.3 het ge
bed ter sprake komt in de 'dienst van de gemeente'. Dezelfde accen
ten komen hier steeds terug, steeds vanuit een andere invalshoek, 
verderop wil ik het geheel samenvatten. 
Het is bekend dat Barth de K.D. niet heeft kunnen afmaken. Aan het 
afsluitend deel 'over de verlossing' is hij helemaal niet meer toege
komen. Ook de verzoeningsleer is in fragmenten blijven steken, 
vooral waar het de ethiek betreft. Uiterst belangrijk voor de thema
tiek van het gebed is het gegeven dat Barth na een aantal aarzelingen 
tenslotte heeft besloten de verzoeningsethiek te behandelen onder 
het gezichtspunt van het gebed, te weten het Onze Vader. Deze ont
vouwing vinden we in 'Das Christliche Leben. Die Kirchliche Dog-
matik IV.4, Fragmente aus dem Nachlass' (Zürich 1976). Barth is 
gekomen tot en met de bede 'Uw Rijk kome', daarna houdt de K.D 
op. Ik kan me geen mooier slot voorstellen dan deze urgente vraag 
uit het Onze Vader. 'Het rijk van God is in het Nieuwe Testament het 
leven en het doel van de wereld, zoals ze beantwoorden aan de be
doelingen van de Schepper.' 2 1 



Ik beschreef de weg van het gebed en wat sterk naar voren kwam was 
dat het gebed (zij het impliciet) heel Barth's theologie richt en be
paalt. Tot en met de theologische arbeid is het gebed 'der erste und 
grundlegende Akt'. Ik kan nu de 'ethiek van het gebed' (Barth's 
eigen woorden) samenvatten en nog ingaan op hetgeen bleef liggen. 
Ten eerste rust het gebed op het gebod, ten tweede is het gebed 
vraaggebed, ten derde is het gebed zaak van de gehele christenheid 
('Onze' Vader) en ten vierde is het gebed zeker van zijn of haar 
verhoring. 2 2 De eerste drie punten zijn hierboven al aangeduid, het 
laatste, over de verhoring nog niet. Het is essentieel en verdient 
daarom nog nadere toelichting. Wil het vragen namelijk geheel tot 
zijn recht komen, zo stelt Barth, dan moet men zich eerst van de 
daaraan beantwoordende verhoring een duidelijk beeld hebben ge
vormd. 'Deze gaat er namelijk, hoe hard dat ook moge klinken, in 
feite aan vooraf. Zij is de grondslag van het vragend bidden. ' 2 3 In 
alle passages over het gebed komt deze notie van de verhoring terug, 
gegrondvest als zij is in de christologie. Immers, als in Christus aan 
het licht gekomen is hóe God deze wereld en haar mensen ziet en 
hebben wil dan is in het leven en het werken van Jezus ölles reeds 
aanwezig wat straks voor de gehele mensheid zal gelden. Sterker 
nog, Jezus Christus is Gods gave aan de wereld, in Hem zijn wij 
reeds gehoord én verhoord. Tegen alle menselijke logica in zet het 
gebed dus in bij het eind, te weten de verhoring. 'Verhoring moet 
begrepen worden als: het opnemen en het binnenhalen van het men
selijk vragen in het plan en de wil van God en dus het overeenkomen 
van de menselijke vraag met het goddelijk spreken en doen. ' 2 4 Dit 
eindpunt van de verhoring wordt al biddend en werkend (ora et la-
bora) tot startpunt van menselijk leven en samenleven. God ver
hoort. 'Hij is niet stom, hij hoort; meer dan dat, hij handelt. Hij 
handelt niet op dezelfde wijze of wij nu wel of niet bidden. Er is 
invloed van het gebed op het handelen, op het bestaan van God. Dat 
is het, wat het woord 'verhoring' betekent.' 2 3 Alweer die verras
sende wending; net dacht ik weer, 'de mens mag die ook meedoen? 
of het blijkt dat juist in de verhoring de mens tot medewerk(sf)er van 
God wordt gemaakt. Dat is de reden waarom wij bidden in Jezus' 
naam. Als wij bidden, bidden wij als door zijn mond, 'comme par sa 
bouche' (Calvijn). Of in de woorden van Miskotte: 'zo is het geen 
toegeven aan het schepsel, als Hij het schepsel verhoort, het is krach
tens zijn koninklijke vrijheid dat Hij niet de gevangene van Zijn ei
gen besluit wil zijn, en, waar het Hem behaagt, de bidder als zijn 
vriend aan zijn zijde trekt in een 'verbond tegen het lot ' . 2 6 

6. 
Gebed als verzet. Met deze zin bereikt de thematiek over het gebed 
haar hoogtepunt. Want zoals de biddende mens niet op zich staat 



maar omsloten wordt door het' wij' van de gemeente, zo wordt op haar 
beurt de biddende gemeente omsloten door het 'wij' van de wereld. 
Alle drie, enkeling-gemeente-wereld, vinden hun anker in Jezus zelf, 
als drie concentrische cirkels staan zij om hem heen. 'De eerste en 
waarlijk biddende mens is immers ook niemand anders dan Jezus 
Christus zelf.' Hij is als 'Zoon des mensen door de nauwe poort van 
het zuivere vragen gegaan . . . ' 2 7 De gemeente rust derhalve in de 
voorbede van Jezus zelf, hij heeft voor hen gebeden en daarom bidt de 
gemeente in zijn naam. In deze naam en op deze naam is de gemeente 
(en in haar midden de enkeling) geconstitueerd en gegrondvest. 
Vanuit deze naam die louter vrijheid is bidt de gemeente tegen allen 
die de vrijheid misbruiken en voor allen die naamloos zijn. De dienst 
en de opdracht van de gemeente bestaat in het na-bidden van de 
Messias, het is een 'navolging van zijn vragen'. Niet voor zichzelf is 
de gemeente er. 'En daarom is ook haar vragen in diepste wezen 
voorbede. Zij vraagt, doordat zij om haar eigen existentie vraagt, voor 
de wereld, waarvan zij is afgezonderd en waarheen zij toch gezonden 
is. Zij weet, dat de gehele wereld slechts geholpen kan worden door de 
goddelijke gave en verhoring (...) en zij ziet, dat de wereld dat nog 
niet weet, en zij ziet, hoe de wereld onder die onwetendheid lijdt. ( . . .) 
Juist als die vragende gemeente - en misschien uiteindelijk alleen als 
deze - is zij als werkelijk novum in de kosmos zichtbaar.' 2 8 De 
gemeente anticipeert op alle vragen van het geschapene, beter: in de 
gemeente komt het 'zuchten en kreunen' van de hele schepping tot 
openbaarheid. De wereld zucht, de gemeente vraagt. De gemeente 
bidt dat het zuchten (ook het zuchten van zichzelf) tot vragen wordt, 
dat er richting komt in het zuchten en dit tranendal een bloeiende 
steppe wordt. God hoort en vérhoort dit vragen en brengt zo de 
(verbonds-)geschiedenis tussen God en mens tot haar doel. Wij men
sen doen mee aan Gods geschiedenis, de vraag die mij kwelt komt tot 
rust; we hebben volop inspraak.29 Het is juist een kenmerk van de God 
van Israël dat hij onze inspraak wfl. Wij mogen de loop van Gods 
geschiedenis van vrede en recht mede bepalen. Maar onze tragiek is 
dat we dat niet doen en biddeloos afwachten. Daarom is het opnieuw 
God zelf die de koers naar vrijheid eens en voorgoed vastlegt in 
Christus zelf, opnieuw, als een tweede schepping die nu verzoening 
heet. In Christus is al ons zuchten tot vragen geworden, ons bidden tot 
nabidden op die ene marsroute die leidt naar Gods nieuwe aarde waar 
alle tranen afgewist zijn. Regelmatig spreekt Barth over de mens die 
God mag 'aanraken', mag 'beïnvloeden', die mag 'inwerken op de 
vorm en uitvoering van zijn willen en doen'. 'Hun aanroeping van 
God de Vader is als zodanig een eminent sociale, en weliswaar 
openlijk sociale, om niet te zeggen: politieke, zelfs kosmische aange
legenheid.' 3 0 

Het psalmenboek en het Onze Vader staan vol met dergelijke verzoe
ken en zijn daarom voorbeelden voor onze gebeden. Jezus leerde zijn 



discipelen zó te bidden (Mat. 6:9). Door deze orde aan te brengen in 
onze gebeden voorkomen we slagen in de lucht, voorkomen we ook 
dat ons gebed verwordt tot een psychologische therapie, tot een ma
gisch inspelen op de al dan niet goedgestemde houding van de god
heid. Maar al te vaak zweemt deze 'magie' rond het gebed, wat 
vooral pastoraal desastreus kan werken. 
Maar, we zijn niet overgeleverd aan de grillen en grollen van een 
buitentijds wezen. We worden uitgenodigd om Gods vrienden en 
vriendinnen te zijn, om actief mee te doen in het onderhouden van 
Gods schepping. 'In de gehoorzaamheid is de christen de knecht, in 
het geloof is hij het kind, in het gebed echter is hij als kind en knecht 
juist de vriend van God, door Hem aan zijn zijde geroepen en nu 
werkelijk naast Hem levend, met Hem bestierend, met Hem heer
send. (. . .) Waar de christen gelooft, gehoorzaamt en bidt, daar heeft 
onder die veronderstelling niet slechts een beweging van het schep
sel plaats, daar beweegt zich veeleer, verborgen in de beweging van 
het schepsel, maar hoogst reëel, de vinger, de hand, de scepter van 
de God die de wereld beheerst, ja meer nog: daar klopt Gods hart, 
daar is Hij zelf als de Levende in Zijn ganse Liefde, wijsheid en 
macht aanwezig. Daar bevinden wij ons midden in de regeringszit
ting, midden in het geheim en de zin van het gehele wereldgebeu
ren. ' 3 ' 
In het gebed, in het ant-woord dat wij geven op Gods woord wórdt de 
mens tot mens, tot man en vrouw. Steeds spreekt Barth in deze ge
deelten over het gebed over de mens zonder masker. 'In het gebed 
mogen en moeten . . . alle maskers en vermommingen vallen. ' 3 2 Het 
is waar, in relatie met deze verrassende, menslievende God die zijn 
ware gezicht liet zien in de Mens boven alle mensen vallen ook ons 
de schellen van de ogen. We worden tegengesproken, want onze 
maskers zitten zo lekker. Daarom, wie bidt om vrede en er niet naar 
handelt, bidt in feite niet. Wie bidt voor de armen en geen omwente
ling van onze kapitalistische barbarij wil, maakt van het gebed een 
aanfluiting. Bidden betekent penetreren in het maskerspel van deze 
'oude' wereld die voorbijgaat. Bidden is persoonlijk én politiek. 
Bidden is zó bezien een uiterst radicale daad, in feite de daad ónder 
alle daden. Wie bidt neemt de grootst mogelijke verantwoordelijk
heid op zich. We worden opgeroepen om vragend in te spelen op 
Gods beweging van recht. Door dat te doen onttrek je je aan datgene 
wat Gods geschiedenis in de weg staat. De echte bidder is een bedrei
ger voor dictators en machthebbers, zij hebben belang bij biddeloze 
mensen. Daarom werd 'bidder' Jezus uit de weg geruimd. De mens 
zonder masker strijdt tegelijk voor een wereld zonder masker, bidt 
tégen kernwapens en apartheid en vóór liefde en menselijkheid. 'Zo 
blijft in alle bidden een element van strijden; waakzaam en weerbaar 
staat zij (de gemeente, jjb) aan het front in het krachtveld van de 
geduchte demonen. Nederlaag noch overwinning staan haar klaar 



voor ogen; alleen dit ene: dat zij moet, mag, kan 'standhouden' ten 
bate van de mensen, de genoten in het lijden van de tijd. Het gebed is 
vaak als het ondergronds verzet, als een intelligente guerilla.'33 

Mij dunkt dat we deze 'spiritualiteit van het gebed' opnieuw kunnen 
leren wanneer we oog krijgen voor de orde die Barth in het gebed 
bepleit. De zuigkracht van het maskerspel van deze tijd is groot, met 
als gevolg dat we op drift zijn geraakt en losgekomen zijn van de 
Bron van leven. In het kielzog van deze biddeloosheid wordt ook de 
gemeente meegetrokken, zij heeft op het westelijk halfrond zware 
tijden te verduren. Maar wellicht kan zij opnieuw adem krijgen, 
lange adem voor de pelgrimstocht naar Gods toekomst, wanneer zij 
leert bidden 'par sa bouche', door de mond van de Eerstgeborene van 
deze schepping. Dan worden alle machten ont-maskerd en ontstaat 
een leven in vrijheid, mens en wereld zónder masker. 
'Plant ons als bomen in de aarde van uw schepping, groeiend naar 
de hemel van uw verlossing. Plant ons als koren, dat met en ondanks 
onkruid, brandnetels en stenen van het pad toch groeit. Plant ons als 
een dorp bovenop een heuvel, zodat de lichtjes ervan de vlakte afba
kenen, met en ondanks regen, nevel en onweer. Plant ons als een 
blinkende olijfboom. Plant ons als een bamboe, waarvan de buig
zaamheid ijzersterk wordt. Plant ons als een ceder die beschutting 
geeft en die als een silhouet afsteekt tegen de ruimte. Plant ons als 
een cypres die zich in de hoogte toespitst als een banier. Plant ons 
zelfs als een plataan die jaar in jaar uit dikker wordt langs onze 
wegen, die erdoor worden beschaduwd. Plant ons als bomen die de 
seizoenen trotseren en voortdurend breder worden, want het 'ko
ninkrijk Gods is als een mosterdzaadje dat iemand nam en in zijn tuin 
zaaide, en het groeide en werd een boom, en de vogelen des hemels 
nestelden in zijn takken.' (Lukas 13:18-19) Amen. 3 4 

'Amen betekent: Zo zij het! Het gebed is niet een aan het toeval 
overgeleverde onderneming, niet een reis 'ins Blaue'. Het moet ein
digen zoals het is begonnen, met de overtuiging: Ja, zo moet het 
gebeuren.' 3 5 
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Gerrit Neven 

Het probleem van openbaring en ervaring in 
Barth's eerste dogmatiek 

In dit hoofdstuk, dat bedoeld is inzicht te geven in Barth's denken, 
wordt uitgegaan van wat men zijn grote ontdekking kan noemen: het 
inzicht nml. dat God is. Deze gedachte bracht hem ertoe een revolu
tionaire hervorming tot stand te brengen in datgene wat als christe
lijke traditie en christelijke theologie tot hem gekomen was(l). Ver
volgens wordt de vraag gesteld wat daarmee toch bedoeld kan zijn en 
waarom deze 'ontdekking' voor hem zo'n verandering betekende. 
Alle theologie gaat er toch van uit dat God (op de een of andere 
manier) is? In een eerste oriëntatie wordt aangewezen op welke 
hoofdpunten van de christelijke leer Barth zich tegen de z.i. God aan 
de vergetelheid prijsgevende ervaringstheologie verzet(2). Dit ge
beurt aan de hand van de onlangs uitgegeven eerste dogmatische 
colleges(3). Daarna wordt - eveneens aan de hand van genoemde 
colleges - aangewezen hoe Barth als wetenschappelijk geschoold 
denker in zijn theologie ervaring en openbaring op elkaar betrekt(3). 
Het hoofdstuk wordt tenslotte afgesloten met enkele opmerkingen 
over een tegenwerping die Barth telkens weer voor de voeten werd 
geworpen, dat hij de mens en diens mogelijkheden zich in zijn reli
giositeit uit te drukken en zin te geven, volledig buitenspel zet door 
de steile klim naar een hoogvlakte boven alle toppen van menselijke 
ervaring uit(4). 

1. 

Om het werk van grote denkers te kunnen verstaan heeft men altijd 
een bepaalde sleutel of code nodig. Deze zijn onmisbaar om het 
geheel van hun geschriften, zinnen, woorden te kunnen lezen, de 
verbanden te zien en de betekenis daarvan te kunnen ontcijferen. Dat 
geldt wat de grote theologen aangaat niet alleen voor Barth, wiens 
werk wel vergeleken is met een ontoegankelijk berglandschap of met 
een huis zonder deur. Het geldt eveneens voor de grote, negentiende 
eeuwse denker Friedrich Schleiermacher, wiens religiebegrip grote 
misverstanden wekt indien men niet voortdurend de 'Seligkeit' van 
de aan Herrnhut en pietisme ontleende communicatie daar in hoort 
mee trillen. Hetzelfde kan worden gezegd van Paul Tillich in wiens 
rythmische, geladen zinnen men het geruis moet horen van een 
kracht die mij draagt en meevoert door diepten van angst en wan-



hoop. Zo kan men ook K. H. Miskotte niet goed begrijpen, als men 
niet iets heeft opgevangen van diens ontsteltenis over de nihilistische 
ondertoon in veel vormen van traditioneel-christelijke vroomheid, 
die dan - na aftrek van het uiterlijk vertoon - volkomen leeg blijkt te 
zijn. In deze reeks vormt Karl Barth geen uitzondering. Integendeel. 
Ook zijn theologie kan - ja moet - worden gelezen als uitdrukking 
van één grote inspiratie, van een voor Barth alles beheersende ont
dekking: dat God is, spreekt, luistert. 
Het is volkomen onmogelijk hier in kort bestek te reconstrueren hoe 
deze ontdekking precies verlopen is en welke factoren daarin hun 
invloed hebben gehad. We geven er hier de voorkeur aan in dit 
hoofdstuk aandacht te besteden aan de manier waarop Barth in de 
eerste meer systematische colleges die hij als hoogleraar in Göttin-
gen hield aan zijn ontdekking vorm heeft gegeven. In deze colleges 
ziet men patronen ontstaan die hem ook later in zijn veel rijpere werk 
altijd zijn bijgebleven. 
Misschien is deze werkwijze ook de beste manier sommige hardnek
kige misverstanden die er over Barth in omloop zijn weg te nemen. 
Bijv. het bekende gezegde van Heinz Zahrnt die eind jaren zestig 
sprak over Barths 'Monolog im Himmel', 1 een formule waarmee hij 
toen veel succes oogste vanwege een algeheel gevoel van onbehagen 
over het onbereikbaar zijn van Barth's Gods- en openbaringsbegrip. 
Indrukken als deze ontstaan vaak door een niet zorgvuldig lezen of 
ook door pogingen bepaalde kerngedachten toegankelijk te maken 
voor een breed publiek. Men schrijft dan bepaalde zinnen uit Barth's 
werk over om er vervolgens over te gaan mediteren. Eén zo'n vaak 
geciteerde zin luidt: 'God wordt slechts door God gekend'. Hieruit 
wordt vaak de conclusie getrokken dat menselijke Godservaringen 
voor Barth blijkbaar geen enkel gewicht in de schaal leggen. Een 
andere kerngedachte is dat God in alle woorden die mensen spreken, 
in alle gedachten die ze denken het subjekt is. De (absurde !) conclu
sie is dan dat God zozeer in plaats komt van mensen dat deze uitein
delijk tot nullen worden gereduceerd.2 

2. 'Etwas sehr Neues.. . ' 

Om het markante van Barth's theologische werkwijze te karakterise
ren kan men wellicht het beste uitgaan van een zinnetje, dat als een 
rode draad door genoemde dogmatische colleges (en ook door 
Barths overige werk) heenloopt. Dat zinnetje luidt: 'Das Wort Got
tes bringt etwas sehr Neues in (ihn) den Menschen hinein' (332). 

* Deze colleges zijn uitgegeven in de Gesamtausgabe. Zie Karl Barth, 
Unterricht in der christlichen Religion, Erster Band: prolegomena 
1924, in GA U (Akademische Werke), Zürich 1985. Alle tussen haak
jes geplaatste cijfers in de tekst zijn verwijzingen naar deze uitgave. 



In zijn dogmatiek stelt Barth zich telkens de vraag waar dat vandaan 
komt: die aversie van de moderne zelfbewuste mens tegen de leer
stellige formuleringen van de christelijke traditie, en dat verzet tegen 
de preek zodra die iets meer pretendeert te zijn dan een (interessante) 
stichtelijke meditatie. Z.i. moet de reden hiervan niet worden ge
zocht in een event. onvermogen deze traditie inhoudelijk te begrij
pen. De traditie is nml. in intellectueel zeer heldere taal geformu
leerd. Bovendien blijkt de moderne mens zeer wel in staat zich - en 
dat in het gevecht met zijn eigen levensproblematiek - een idee van 
God te vormen (56). De wortels van het verzet liggen volgens Barth 
in een gedachte die allengs in een proces van eeuwen vorm heeft 
gekregen en zich ook in het bewustzijn van de christenen heeft vast
gezet. Het is een vooronderstelling waar ook de theologie sinds lan
gere tijd nagenoeg stilzwijgend vanuit gaat. Zij luidt: 'Es soll nichts 
neues in den Menschen hinein' (332). De moderne mens maakt er 
een principe van alles - ook de idee van God - uit zich zelf te kunnen 
opdiepen en opdelven. Die mens wil in alle opzichten autonoom 
zijn, niet enkel in economisch en politiek opzicht, ook in zijn gods
dienst. Barth neemt zegt hij overal de drang waar de dingen onmid
dellijk naar zich toe te halen, als men dat nodig of wenselijk acht. Zo 
zoekt men bijv. een onmiddellijke Godservaring of totaliteitsbele-
ving. 

Ook in de theologie weet men zich aan dit moderne uitgangspunt niet 
te onttrekken. Men gaat er blijkbaar vanuit dat de essentie, de kern 
van het christelijk geloof ook in tijden ver na de periode van zijn 
ontstaan toch wel op de een of andere manier in de mensen is blijven 
hangen. En dat het er dan om gaat deze kern telkens opnieuw op 
aantrekkelijke en overtuigende wijze te formuleren. Het is deze ge-
dachtengang die zich kort na de Reformatie min of meer stilzwijgend 
in het denken van veel protestantse christenen is gaan nestelen, 
waartegen Barth in het verweer komt. En de theoloog die deze door 
Barth bestreden gedachte op klassieke wijze vertegenwoordigt is 
Friedrich Schleiermacher (1768-1834).3 Wanneer men vanuit deze 
optiek, dit protest van Barth, zijn colleges leest vindt men vanzelf 
een aantal kenmerkende punten die telkens weer opduiken. Zij blij
ken dan zoiets als de knopen te vormen die Barth voor zichzelf en 
ook voor zijn gehoor - de studenten in Göttingen - in de draad van 
zijn betoog heeft gelegd. Bij wijze van eerste oriëntatie wil ik er een 
paar van noemen. 

1. Barth zoekt het materiaal waar hij kritisch over wil gaan nadenken 
in eerste instantie niet in de bijbel of in de kerkgeschiedenis maar in 
de toespraken en de vertogen die de kerk en de christenen in de 
prediking en het onderricht houden (29). Barth wil uitgaan van een 
zichtbaar fenomeen: 'Er wordt christelijk gesproken, over het chris
tendom, in naam van het christendom en ter verbreiding van het 



christendom' (29). Dat spreken is voor Barth een belangrijk punt. 
Het is beter daar te beginnen waar men zich met beroep op de christe
lijke traditie uitspreekt dan bij een of ander (algemeen) religieus be
wustzijn, waarvan men dan maar moet afwachten of dit iets christe
lijks te zien geeft (57). 

2. Een volgend punt is dan natuurlijk wat de eigenlijke kern van dit 
spreken vormt. Beter gezegd: waaraan moet dit spreken voldoen wil 
het werkelijk een christelijk spreken zijn. En het antwoord luidt dan: 
in de kern is dit spreken een 'ins Gedachtnis rufen, dass Got auf dem 
Plan ist' (104). Christelijk spreken, dat is de mens met wie men 
communiceert confronteren met diens oorspronkelijk gewild en ge
schapen zijn. 4 Barth haalt een forse streep door de gedachte dat de 
mens als 'vrije individu' naar believen zijn keuzes maakt. Reeds in 
deze vroege colleges komt men de voor Barth zo kenmerkende 
grondgedachte tegen dat de mens in diens pogingen zichzelf te reali
seren daarom altijd te laat komt omdat God hem in zijn liefde voor is. 
De enige betrouwbare positie die men bij de kritische analyse van het 
christelijk spreken kan innemen is het inzicht dat heel dat zgn. reli
gieuze bezig zijn, dat vragen naar God etc. begrepen dient te worden 
als weerspiegeling van 'de liefde die ons het eerst heeft liefgehad' (1 
joh 4:19). Deze waarheid, die dieper gaat dan mensen in hun ervarin
gen kunnen peilen, moet gesproken en gehoord worden. Van de 
openbaring van deze waarheid zegt Barth: Deus dixit. God (en geen 
mens) heeft dat gezegd (74v.). 

3. Dan formuleert Barth het centrale punt, waar alles bij hem om 
draait. Wie is deze God. Dat is de God die gezegd heeft: 'ik ben die 
ben' (ex. 3:14, 106), een God, die woont in een licht, waar niemand 
bij kan komen (vgl. 1 tim 6:16, 114). Barth is van mening dat uitge
rekend die verfoeilijke kerkelijke triniteitsleer bedoeld was om dit 
voor de hele bijbel fundamentele besef tot uitdrukking te brengen.5 

Elders spreekt Barth ook van de onophefbare subjectiviteit van God. 
Met subjectiviteit bedoelt hij dan dat de oorspronkelijke liefde 
waarin al het geschapene deelt van God, van God alleen is. En met 
onophefbaar bedoelt hij te zeggen dat het niet mogelijk is die oor
spronkelijke openbaring van God, die iedere dag nieuw is als de zon 
die zich losmaakt uit het duister, door middel van menselijk denken 
en handelen op een hoger plan te brengen. Men kan zich wel gedach
ten vormen over God. Maar God zelf kunnen wij niet denken. 
De uitweiding over het trinitarische dogma loopt vervolgens uit op 
een typering van wat dan het 'nieuwe' is dat déze God uit zijn oor
spronkelijkheid heeft geopenbaard. In de daarop volgende schets 
ziet men de grondfiguur van Barths theologie als het ware ontstaan. 
Wat God als 'etwas sehr neues' heeft geopenbaard wordt in de vorm 
van twee cirkels die als een spiraal op elkaar volgen, getekend. De 



eerste cirkelbeweging die hij maakt gaat van God uit. God is mens 
geworden. Dit betekent dat Hij zich niet in zijn God-zijn opsluit 
maar uit zich naar buiten treedt en de gestalte aanneemt van een 
mens. Voortaan wil hij gezocht en gevonden worden in de in histo
risch en godsdienstig opzicht armoedige omgeving van Jezus van 
Nazareth. De volgende cirkelbeweging die hij maakt gaat van de 
mens uit. In het geloof en de gehoorzaamheid ontvangt deze de 
kracht van de Heilige Geest, die hem over de grenzen van zijn aan 
tegenstellingen en conflict geketend leven heendraagt. Dat er eerst 
over een 'van God uit' en voorts over een 'van de mens uit', of van 
een objectieve en een subjectieve zijde van de openbaring wordt 
gesproken houdt geen echte tegenstelling in. Het is een en dezelfde 
spiraalvormige beweging. Men kan er echter van twee kanten inko
men: van boven en van beneden. En dat, wat wij in ons aan tegen
spraken gebonden denken noodzakelijk moeten onderscheiden (een 
objectieve en een subjectieve zijde), dat is in God, die wij niet kun
nen en ook niet mogen denken één. De open cirkelbeweging om
schrijft de ene en ondeelbare akte van de Heilige Geest. 

4. Na deze grondfiguur is de weg vrijgemaakt om opnieuw de predi
king en de Schrift waarop de prediking teruggaat ter sprake te bren
gen. De Schrift is het exclusieve, want van een volstrekt unieke 
openbaring getuigende document, dat de kerk en de christen telkens 
aan hun oorsprong herinnert. De Schrift deelt in deze oorsprong en is 
om die reden een betrouwbare maatstaf. De Schrift voorkomt dat de 
kerk en de christenen alleen maar hun eigen bestaan met een beroep 
op God enz. uitvergroten. Want in dat geval vinden zij de vanwege 
misplaatste religieuze aspiraties gekruisigde Jezus tegenover zich. 
Tenslotte de prediking. Prediking is op grond van Schriftuitleg in 
communicatie, in dialoog treden met de tijdgenoot. Deze activiteit is 
niet een soort aanhangsel nadat het eigenlijke elders al eens gezegd 
is. Het is in déze communicatie dat het woord Gods onder de mensen 
komt; dat is mede afhankelijk van de bedding die de verkondigers 
van het evangelie helpen te graven. Dit spreken is niets anders dan 
naast de medemens gaan staan en op een volkomen authentieke, 
spontane wijze duidelijk maken dat ieder mens daaruit leeft dat hij 
door God gekend en bemind is. 
Tot zover een eerste overzicht over Barth's denken in de vroege 
dogmatische colleges. Dogmatiek zet bewust en weloverwogen in 
bij het christelijk spreken zoals men dat in de omgeving van kerk en 
christendom aantreft. Dan komt vanzelf de vraag: waarom gaat het 
eigenlijk, wat is er de harde kern van. Die vraag brengt Barth bij wat 
hij het spreken van God zelf (Deus dixit) noemt. En hij licht dan dit 
spreken nader toe vanuit kerkelijke leeruitspraken over God. Van
daar komt hij vanzelf weer bij de Schrift en de prediking terecht die 
de onmisbare instrumenten zijn van elk christelijk spreken over God. 



3. Openbaring en ervaring 

Het is niet gemakkelijk precies uit te maken hoe in Barth's denken 
ervaring en openbaring bij elkaar aansluiten. Ik wil deze vraag op
nieuw stellen aan de hand van de besproken dogmatische colleges. 
Eerst komt meer formeel de ordening en indeling aan de orde. 
Daarna wordt ingegaan op de verbinding die Barth legt tussen Hei
lige Geest en menselijke ervaring en de door hem zo benadrukte 
spontaniteit, vrijheid en autonomie van het menselijk - in dit geval -
theologisch denken. 

1. Prolegomena (dingen die eerst aan de orde moeten komen) 
Barth meent te moeten beginnen met vrij uitvoerige prolegomena. 
Hij vindt nml. dat de situatie waarin de christelijke theologie zich 
bevindt op z'n zachtst gezegd vrij onhelder is. Dat komt, zoals we al 
hebben gezien, vooral door het feit dat velen van mening zijn dat ze 
de essentie van het christendom kunnen ontdekken door uit te gaan 
van religieuze ervaring. Deze stand van zaken vraagt om ophelde
ring. Weliswaar wordt er alom over God gesproken. Prediking en 
onderricht gaan door. Soms doet de kerk ook ambtelijke uitspraken 
over brandende maatschappelijke vragen. Maar de vraag die Barth 
daarbij heeft is of in dit alles voldaan wordt aan de voorwaarden die 
men aan werkelijk christelijk spreken mag en moet stellen. Liever 
zou hij met de deur in huis willen vallen en de werkelijkheid waarin 
de tijdgenoten leven belichten vanuit een zuiver inzicht in alle din
gen . Een dergelijke manier van werken is echter thans niet mogelijk. 
Daarvoor is God, in wiens licht alle dingen gezien worden, te veel in 
vergetelheid geraakt en is de situatie waarin de prediking verkeert te 
benauwd en benard. Voordat er weer voldoende speelruimte is om 
vrijuit alle dingen als het ware spelenderwijs in hun door God ge
schapen zijn en hun door God gewild zijn te beschrijven, moet er 
noeste arbeid worden verricht. In dat opzicht kan hij zijn studenten 
aan Immanuel Kant herinneren die ook van mening was dat er, voor
afgaande aan de ontwikkeling van een alzijdig weten, eerst het no
dige voorwerk moest worden verricht (vgl. 27). In zijn beroemde 
Kritieken onderzocht de wijsgeer aan welke voorwaarden het kennen 
en handelen moet voldoen wil het in de empirische praktijk van ken
nisverwerving en zedelijk handelen niet misgaan. Op een overeen
komstige wijze wil ook Barth voorwerk verrichten. Hij stelt de vraag 
aan welke eisen voldaan moet zijn wil er van werkelijke openbaring, 
van een juist bijbelgebruik en van een zuivere prediking sprake kun
nen zijn. 
Uit deze - aan Kant herinnerende6 - opzet blijkt dat Barth vanuit zijn 
opvatting van theologiebeoefening geen reden heeft tegen ervaring 
te zijn of de empirische werkelijkheid voor minderwaardig te hou
den. Zijn enige vraag is of men in de praktijk van het christendom 



hiermee op de rechte wijze omgaat. En de enige manier om daarover 
helderheid te krijgen is nagaan aan welke regels christelijke commu
nicatie moet voldoen wil zij recht doen aan die God die volgens de 
Schrift Zijn Naam aan de mens heeft geopenbaard. 

2. Lengtedoorsnede 
Vanuit deze opzet zien we Barth kiezen voor een behandeling van 
openbaring, Schrift en prediking in drie achtereenvolgende hoofd
stukken. Barth gebruikt soms beelden - waarop ook in de literatuur 
over Barth gewezen wordt - die doen denken aan een stroom, die 
hoog in de bergen vlak onder de hemel ontspringt en zich met geweld 
naar beneden stort om dan in de laagvlakte zich naar vele kanten te 
vertakken voordat ze in de zee uitmondt. Eigenlijk gaat het in Barths 
tekening om een schetsmatig in kaart brengen van het spreken Gods 
dat zich een bedding graaft in de geschiedenis en in de eigentijdse 
cultuur. Vaak lijkt het alsof van de stroom alleen nog maar de bed
ding over is. Barth zegt dan dat men zich weer vertrouwd moet ma
ken met de gedachte dat er ooit een stroom geweest is. Dat kan alleen 
door te reconstrueren hoe men in het verleden de stem van God bij 
het lezen en het vertolken van de Schrift heeft gehoord. In deze in
drukwekkende poging tot reconstructie van de traditie vormt het ene 
niveau weer de voorwaarde voor het volgende enz.: Alleen indien de 
Heer gesproken heeft kan er van een Heilige Schrift sprake zijn, van 
een canon die ons gebiedt op onze beurt te luisteren en te spreken. En 
alleen op basis van deze maatstaf is er een actueel, eigentijds spreken 
mogelijk. 
Uit deze gedachtengang komt dan de volgende openbaring, Schrift, 
prediking (resp. Hfd. 1, 2 en 3) voort. 

3. Dwarsdoorsnede 
Naast deze indeling over de hele lengte van de behandelde stof kan 
men ook een duidelijke dwarsdoorsnede onderscheiden. 
In de vorige paragraaf werd reeds gewezen op die eigenaardige spi
raalvormige denkfiguur. Men ziet Barth voortdurend cirkelvormige 
tekeningen maken rondom de ene akte van Gods openbaring. Op het 
eerste niveau gaat het om de menswording (van God uit), waarmee 
dan een bevrijding van de mens uit correspondeert. Maar ook op het 
volgende niveau van de Schrift ziet men een overeenkomstige fi
guur: de hele canon is een verwijzing naar het ene spreken van God. 
Ook hier kan men van twee kanten in de cirkel komen: Barth spreekt 
eerst over het gezag van de Schrift. Wie dit gezag serieus neemt 
probeert zich de houding van de bijbelse getuigen toe te eigenen door 
zich bijv. (vanuit exegese) in te denken op welke wijze deze getuigen 
boven hun denk- en belevingswereld uit zich door de waarheid van 
de openbaring hebben laten gezeggen. Daarna komt Barth van de 
andere kant in dezelfde cirkel door te spreken over de vrijheid. Wie 



eenmaal door de stem van God is geraakt komt (als een Paulus) onder 
een onweerstaanbare drang déze stem gehoor te verschaffen. Maar 
dit schakelt mijn individualiteit en authenticiteit niet uit. Integen
deel, eerst 'en pneumati' wordt de ware autonomie (het ware zelfbe
wustzijn zal Barth later zeggen)7 geboren. In het hoofdstuk over de 
prediking tenslotte wordt op dezelfde cirkelvormige manier gespro
ken over het denken dat er voor zorgen moet dat het spreken zuiver 
blijft. Barth beschrijft dan de denkbeweging die een theoloog als het 
goed is voltrekt: Aan de ene kant laat hij zien hoe een theoloog regels 
ontwikkelt die hem in staat moet stellen waar en onwaar van elkaar te 
onderscheiden. Aan de andere kant laat hij zien dat uitgerekend in 
het gevecht om het geloof in het evangelie dat mij telkens weer hoop 
geeft, en om de gehoorzaamheid aan het gebod dat mij telkens weer 
schuldig stelt, autonomie, vrijheid zo men wil, geboren wordt (371 
vv.). 

4. Verborgen in de (gebrekkige) menselijkheid. 
Bij de tekening van de cirkelvormige figuur in Barth's theologie mag 
niet worden vergeten dat dit een grote en aanhoudende beweging is 
rondom één en dezelfde kern. De God, die volgens Barth het christe
lijk spreken 'ins Gedachtnis rufen' wil heeft zich verborgen in de 
gestalte van de gekruisigde Jezus, en in de vaak primitieve woorden 
en verhalen van de canon en tenslotte in de vaak dorre en erbarme
lijke woorden van de hedendaagse prediking. Ook het zuivere den
ken kan déze verborgenheid niet ongedaan maken. De theologie 
staat samen met alle andere mensen 'draussen vor diese Türe' (372, 
vgl. 231 vv.). Alleen de Geest brengt de mens, die in zijn eigen 
denken en doen deze deur niet open krijgt, bij God. 'Altijd staat het 
denken 'draussen vor der Türe'. Enkel in de Geest, 'en pneumati', in 
de Heilige Geest wel te verstaan, is het 'drinnen', in God denkt het 
God. Dat is het wonder van de Heilige Geest. Dit is niet iets wat wij 
kunnen bereiken, verwerven, bezitten en tot het onze kunnen reke
nen. Het is de werkelijkheid van God voor ons, aan ons, in ons in 
zijn openbaring' (372). De Geest tilt de mens over de barrières waar
voor ook het zuivere denken hem stelt heen. De krachten die de 
Geest daarvoor mobiliseert zijn die van geloof en gehoorzaamheid. 
Zij vormen als het ware het kloppende hart van het denken dat zelf, 
voorzover het zuiver filosofisch en wetenschappelijk wil zijn, buiten 
voor de deur moet blijven staan. 

5. Theologie van de Heilige Geest? 
Men kan m.i. terecht van mening zijn dat Barth in deze betrekkelijk 
vroege colleges dichter staat bij een theologie van de Heilige Geest 
dan in de latere 'Kirchliche Dogmatik'. Dat hangt o.a. daar mee 
samen dat hetgeen hier expliciet als leer van de Heilige Geest ont
wikkeld wordt, daar geheel en al binnen de christologie opgenomen 



is. Voor die sterke concentratie in de christologie heeft Barth zijn 
redenen gehad. Het was zijn manier om zich te verweren tegen de 
agressieve wijze waarop de 'Erlebnisse' van bloed en bodem zich in 
de jaren dertig aan de kerk begonnen op te dringen. Wat Barth ech
ter, in 1924, te zien geeft is een nog uiterst kwetsbaar geboortepro
ces. Hier dient zich een religieuze communicatie aan die als het ware 
uit God en uit de tot verlossing bestemde creatuur samen geboren 
wordt. Alle nadruk op de afstand tussen God en mens, alle kritiek op 
Schleiermacher, kan het uitzicht op God en mens beide omvattende 
werk van de Heilige Geest niet belemmeren. Binnen de cirkel blijkt 
er ruimschoots plaats te zijn voor een ervaringstheologie waarin de 
mens in zijn pijnlijke en vreugdevolle strijd om wederom geboren te 
worden, wordt beschreven. Daarbij moet niet alleen gedacht worden 
aan de zgn. subjectieve, menselijke kant van de openbaring, maar 
ook aan de objectieve, 'goddelijke' kant ervan: aan Barth's nog altijd 
fascinerende tekening van de geboorte van de nieuwe mens in het 
meisje Maria. Men denke ook aan zijn Schriftopvatting. Voor Barth 
is de canon in zijn geheel doortrokken van de messiaanse verwach
ting, die dan ook als zodanig gelezen en geïnterpreteerd dient te 
worden. En in de prediking tenslotte gaat het uiteindelijk om een 
moedig ' Wort zur Lage', niet om krampachtig achter de maatschap
pelijke ontwikkelingen aanhollend gepalaver, maar om een fris en 
oorspronkelijk getuigenis (298). 

Maar de diepste reden waarom het mogelijk zal zijn ervaringstheolo
gie als pneumatologie te ontwerpen ligt toch in het feit dat God is. 
Hij is niet alleen 'Heer boven alle dingen, niet alleen Heer in alle 
dingen, maar mijn, onze Heer, die God, die met de mens van eeu
wigheid tot eeuwigheid 'auf Ich und Du, Du und Ich steht' (160). 

4. Conclusies aan de hand van een voorbeeld: 
K. Barth en Dorothee Sölle 

In deze slotronde kom ik nog eenmaal terug op een kernpunt uit de 
discussie over Barth's theologie. De vraag is: zijn openbaring en 
ervaring werkelijk met elkaar onverenigbare grootheden? Als voor
beeld van de discussie wil ik hier kort ingaan op het denken van 
Dorothee Sölle. Heel haar denkweg die zij heeft afgelegd, en die 
loopt van haar boek 'Plaatsbekleding' over Jezus Christus (1965) tot 
aan haar boek 'God heeft mensen nodig' over de schepping (1985), 
komt in haar ogen neer op een afwijzing van Barth's theologie. Haar 
werk is met grote instemming van de meester zelf bekritiseerd door 
de bekende Barthleerling Helmut Gollwitzer.8 

Kenmerkend voor Sölle is de weg, die zij al experimenterend aflegt. 
Onderweg vertelt de schrijfster ons telkens weer hetzelfde verhaal: 
Mensen worden eerst mens, wanneer zij de manier waarop zij scheef 
zijn gegroeid, de onware identiteit die hen is opgelegd of die zij 



hebben aangenomen radicaal weten te veranderen. Zo moeten zij via 
een moeitevol proces van vervreemding eerst hun ware bestemming 
van beeld God te zijn vinden. Bij deze weg (waarvoor Sölle telkens 
naar de christushymne uit fill. 2 verwijst) staat K. Barth haar in de 
weg. Immers, bij Barth is God door een oneindige afstand van de 
mens gescheiden en bovendien heeft deze God al bij voorbaat uitge
maakt wat mijn bestemming is. Conclusie: Barths theologie is een 
onmenselijke theologie. Daartegenover kiest Sölle in toenemende 
mate voor de weg van de mystieke ervaringen. God komt dan veel 
dichterbij; Hij (of zij, want ook zijn identiteit staat nog niet vast!) 
wordt door Sölle beleefd en benoemd als de diepste levensader, 
waaruit een mens kan putten. Vanwege deze bron wordt de mens 
door zijn identiteitscrisis om zo te zeggen heengedragen en als het 
ware uit het water op het droge gebracht. De vraag is nu: Is déze 
inzet, niet bij het woord maar bij de mystiek, onverenigbaar met het 
werk van K. Barth. Hierover enkele dit hoofdstuk afrondende op
merkingen. 

1. De discussie is niet meer: al dan niet toelaten van de ervaringsdi
mensie in de theologie. 

2. Men kan niet ontkennen dat Barth zelf vaak de indruk wekt de 
inzet van Sölle te willen uitsluiten. Barth heeft zich slechts in nega
tieve bewoordingen over haar uitgelaten. Zij geldt als een verre en 
zwakke echo van wat met Schleiermacher is begonnen. Maar, wat 
sluit Barth nu precies uit? 9 Niet het experiment, ook niet de mystiek, 
indien daaronder verstaan wordt dat die God die mijn onuitputtelijke 
levensbron is woont in een 'ontoegankelijk licht'. Wat Barth echter 
duidelijk afwijst is de gedachte dat mensen zelf vanuit hun levens
drift in staat zouden zijn déze bron aan het stromen te krijgen. Door 
Barth's scherpe polemiek en vooral ook door zijn contrastmatig te
genover elkaar stellen van filosofie en theologie, van menselijke 
geest en Heilige Geest enz. kan er gemakkelijk een vertekening van 
posities ontstaan. 1 0 Soms moet men dat terwille van de zaak accepte
ren. Bijv. als het er om gaat de gelederen te sluiten tegenover bruut 
vitalisme en ongebreideld machtsdenken. In andere gevallen echter 
moet de vertekening worden gecorrigeerd. Zij heeft dan haar tijd en 
functie gehad. 

3. Uit de colleges van 1924 kan men de conclusie trekken dat het 
model van de diastase bepaald niet het belangrijkste is in Barth's 
theologie. Het model heeft een hulpfunctie bij Barth's poging in een 
tijd van Godsverduistering het spoor te vinden van de ene, onge
deelde stroom van Gods openbaring. Wat Barth geeft, is een recon
structie van oorsprong en stroombedding van het spreken Gods, zo
als de getuigen en de 'vaderen' dat hebben gehoord. Het 'van God 



uit' en het 'van de mens uit' zijn geen definitieve tegenstellingen, 
maar drukken uit dat ons denken aan tegenspraken gebonden is. Wij 
kunnen niet anders dan van twee toegangen uit toenadering zoeken 
tot de ene openbaring, tot de ene absolute Geest. 

4. In toekomstige studies over Barth zal nog eens onderzocht moeten 
worden wat nu precies de voorwaarden zijn die men met Barth aan de 
leer van de Heilige Geest moet stellen. Een ding staat daarbij wel 
vast. Een dergelijke theologie staat of valt met de adhesie, de lof van 
de naam, waarmee iedere goede theologie begint (3) en eindigt 
(378). 'Vat het niet op als een stichtelijk slot, maar als een zakelijke 
samenvatting van de houding die een dogmaticus ten opzichte van 
zijn onderwerp aanneemt, als ik tenslotte het volgende woord uit de 
Psalmen citeer: "Loof den Here, mijn ziel, en wat in mij is, zijn 
heilige Naam (Psalm 103:1)"' (ibid). 

Noten 

1. Heinz Zahrnt, Die Sache mit Gott, München 1972. 
2. Dorothee Sölle, Stellvertretung, Stuttgart 1985 (nieuwe, van een 

nawoord voorziene druk), 98-103 en passim. 
3. Deze strijd met de negentiende eeuw in het algemeen en met Schlei-

ermacher in het bijzonder blijft Barth tot diep in de KD volhouden. 
Vgl. KD. IV/1, 169. 

4. Deze gedachtengang werkt Barth m.n. uit in de leer van de verkie
zing. Zie hiervoor KD. II/2. 

5. Zie Barth's aanhaling van Heinrich Alstedt (gest. 1638) die gezegd 
heeft dat het geheim van de drieëenheid door geen schepsel kan 
worden gevonden: noch bij het licht van de natuur, noch bij het licht 
van de genade, noch bij het licht van de (toekomstige) glorie, GA II, 
Zürich 1985, 119. 

6. Zie over de invloed van Kant op Barth, H. J. Adriaanse, Kant-Re-
zeption in der Theologie, ins besondere bei Karl Barth, Zeitschrift 
für dialektische Theologie 1 (1985) nr. 1, 74-91. 

7. KD. II/2, 197. 
8. Helmut Gollwitzer, Von der Stellvertretung Gottes. Christlicher 

Glaube in der Erfahrung der Verborgenheit Gottes, München 1967. 
9. Zie het Nachwort dat Barth schreef bij Heinrich Bolli ed. Schleier-

macher-Auswahl,München enz 1968. 
10. A.w., 307-310. 



Rinse Reeling Brouwer 

Barth en de politiek 'in deze nog niet verloste 
wereld' 

De invloed van Karl Barth op de politieke verhoudingen in Neder
land is vooral sterk geweest in de jaren van de 'doorbraak', dat wil 
zeggen van het politiek program en de politieke beweging van pro
testantse, vooral hervormde, kerkmensen, die kort na de tweede we
reldoorlog toetraden tot de sociaal-democratische partij, eerst 
SDAP, al spoedig PvdA. 
De doorbraak bestond zeker niet alleen uit 'barthianen'. Voor een 
deel was ze een voortzetting van de al veel langer, vooral in vrijzin
nige kring, bestaande stroming van het religieus-socialisme. Maar 
de orthodox protestanten die doorbraken (zoals de Amsterdamse 
predikanten die in 1945 het pamflet 'Wat bezielt ze?' uitgaven als 
verantwoording van hun keus voor het socialisme) waren het meestal 
wél. Grappig trouwens, dat het in Nederland vooral orthodoxen wa
ren die zich Barth tot leermeester kozen, want Barth zelf was in 
oorsprong veeleer een radikaal liberale theoloog geweest. Het gaat 
me in dit artikel maar om één vraag: namelijk deze, of de politieke 
mogelijkheden van Barths theologie zijn uitgeput met de stootkracht 
die zij heeft gevonden in de doorbraak? Vindt zij haar spits en haar 
grens in het verlaten van het confessionele bolwerk en het toetreden 
tot de sociaaldemocratie (soms ter uiterste linkerzijde, zoals bij Dip-
pel en Buskes), zodat bij de verschuiving in de aard van de staatsap
paraten van de-laatste decennia dit theologiseren gedateerd begint te 
raken? 

Barth; lijn 1 

Laten we eerst proberen het beeld voor ogen te krijgen van 'De Karl 
Barth van de doorbraak'. 
In doorbraakkringen kende men niet zozeer zijn religieus-socialisti
sche achtergrond. En voorzover men er van wist, wist men vooral 
dat hij er afscheid van genomen had. De eerste druk van het als 
commentaar op Paulus' brief aan de Romeinen gepresenteerde ge
schrift, met zijn theo-marxistische taalveld, was zo goed als onbe
kend. Pas de tweede druk gold als 'de' Römerbrief. In dit boek, 
beginpunt van wat na de eerste wereldoorlog 'moderne theologie' 
heette, was met hamerslagen in het burgerlijk bewustzijn geramd, 
dat de hele cultuur diep in crisis was gedompeld, en dat het christen-



dom geenszins een glanzende uitzondering was in die crisis maar 
veeleer de scherpe exponent er van. Want het religieuze welbevin
den in het bestaande maar ook de religieuze suggestie het bestaande 
te overstijgen was de meest radikale gestalte van de zonde voor God. 
Voor Nederlandse oren betekende dat vooral, dat de zelfgenoeg
zaamheid van heel het confessionele 'christelijk volksdeel' onder het 
gericht kwam te staan. Deze ontmaskering van de christendomme-
lijkheid kon ook de oren openen voor de schreeuw van de proletariër, 
die in de ellende van zijn bestaan een objectief bewijs was, buiten de 
religie om, van de crisis voor God. De roman 'Burgers in nood' van 
van Randwijk, handelend over de nood van een jonge Barthiaanse 
predikant die in de jaren '30 de werklozen serieus neemt, bewijst 
dat. 
Dat Barth's theologische inzet niet louter 'akademisch' was werd 
duidelijk door zijn aktieve deelname aan het verzet in de Duitse kerk
strijd in de eerste jaren van het 'Derde Rijk'. In de poging van de 
'Duitse Christenen', om het christendom te verbinden met bloed en 
bodem zag Barth de extreem van de al enkele eeuwen in het europese 
protestantisme normaal geworden inschakeling in de heersende cul
tuur. Barth zelf achtte de weerstand van de Belijdende Kerk een 
beslissende schakel in het verzet, nadat de Nazi's alle andere appara
ten hadden gelijkgeschakeld. Hij beschouwde dus de kerkstrijd als 
politieke strijd. Hij zei dit echter aanvankelijk niet, leek veeleer het 
omgekeerde te zeggen. Niet vreemd, voor. wie bedenkt dat tot het 
'Bekenntnisfront' ook notoire nazi's behoorden, die alleen maar 
vonden dat Hitier nu niet de vrijheid van het Woord in gevaar moest 
brengen. Het verzet bij elkaar houden vereiste dus zeer zorgvuldig 
taktisch opereren.1 Zo ontstond de indruk dat het voor Barth, die een 
zo negatieve cultuurkritiek had geleverd, maar moeilijk was om tot 
een positieve verhouding tot het politieke werk te komen. Zijn wer
kelijke probleem lag ergens anders: hoe het ook in de belijdende kerk 
volop aanwezige Duitse Lutherse kleinburgerdom, dat onder de kei
zer gezagsgetrouw was geweest en zich in de republiek van Weimar 
eigenlijk nooit had willen schikken, nu toch te mobiliseren tégen het 
nationaal-socialisme en vóór zoiets als 'rechte politiek', dwz. voor 
democratie en socialisme? De vijfde Barmer These van 1934 was 
hier op gericht, duidelijk te maken dat er nog iets anders bestond dan 
de totale staat, dat de gemeente zich wel degelijk positief kon inzet
ten voor 'politiek', dat wil zeggen voor gerechtigheid en vrede (zon
der er enige twijfel over te laten bestaan dat ook zo'n politiek onher
roepelijk plaats vindt 'onder dreiging van geweld', dus met inzet van 
repressieve apparaten). 
Nadat Barth's werk in Duitsland in 1935 onmogelijk was geworden, 
werd zijn pleidooi voor politiek verzet openlijker. Vooral geschrif
ten uit 1938 getuigen hiervan.2 Hij betoogt dat er in Christus een 
werkelijke grond bestaat voor een rechte machtsstrategie en roept op 



tot 'politieke dienst aan God'. Dit pleidooi van Barth voor dé theolo
gische mogelijkheid van een politieke inzet voor een rechte staat, 
niet totalitair, en ook niet confessioneel (want tegenover een 'rechte' 
politiek staat niet een 'goddeloze', maar gewoon een 'kromme'!) -
dit was in de Nederlandse situatie tijdens Colijns angsthazerij ver
dacht als tendentiële schending van de nationale neutraliteit en tij
dens de bezetting brandstof voor het verzet in kerkelijke kring. In 
artikel XI van de in 1941 massaal verspreide illegale geloofsbelijde
nis 'wat wij wel en niet geloven' (van Koopmans, Miskotte en 
Kroon) klinken Barth's beschouwingen aanwijsbaar door. 3 Koop-
mans had al eerder, in zijn commentaar op de Nederlandse geloofs
belijdenis uit 1939, bij Barth's inzet van het onderscheiden van de 
ware en de valse staat aangeknoopt, en als beslissend kenmerk van 
de rechte staat toegevoegd, dat zij tot de 'sfeer der verantwoordelijk
heid' behoorde.' Niet de een of andere abstractie dient ons te rege
ren, maar mensen. Alleen voor mensen kunnen wij bidden'. De fas
cistische terreurmachine was een abstractie. Het menselijk gezag 
moest aanspreekbaar zijn. Daarvoor kiest Koopmans niet het woord 
'staat', maar het woord 'overheid'. Barth had dat zeer bewust niet 
gedaan, omdat hij nu juist 'die Obrigkeit' als een anachronisme uit 
de feodaliteit beschouwde. Interessant accentverschil, waar ik nog 
op terug kom. 

Na mei 1945 wordt de rechte staat meer dan alleen inzet van anti
fascistische strijd. Barth poogt in Duitsland om vanuit de ervaringen 
van de Belijdende Kerk nu de gemeente om te vormen tot zoiets als 
een voorhoede van democratie en (enigerlei vorm van) socialisme.4 

De christelijke gemeente ziet in de burgerlijke gemeente mogelijk
heden tot gelijkenis van de messiaanse weg en leeft deze zelf al aan 
de burgerlijke gemeente voor. Een nogal illusoir strategisch voorstel 
zonder twijfel, maar in elk geval een poging van Barth om de restau
ratie, de CDU dus, te voorkomen. 
In Nederland leek het er misschien even iets meer op, met een Her
vormde Kerk die weigerde om confessionele organisaties een voor
rangspositie te verlenen en die de koloniale oorlogen in Indië niet 
zonder meer steunde. Maar als je nu vraagt wat de jaren van de 
doorbraak aan democratie en socialisme hebben opgeleverd... 

Vragen 

'Zowel Barth's levendige belangstelling voor als zijn aktieve partici
patie in de politiek blijven, zoals altijd in theologische studies over 
sociale ethiek, gericht op de staat, op de regeringspolitiek. Dat staat 
en politiek de strijd om de maatschappelijke belangen, dwz. de klas
senstrijd, als achtergrond hebben, dat de kritiek op politieke stro
mingen en beslissingen dus verdiept moet worden tot op hun maat
schappelijke bepaaldheid en zö tot kritiek op de politieke economie 



moet worden, dat alles is hem door zijn studie van het marxisme niet 
tot onvergetelijk inzicht geworden.5 

'Barth heeft op een gegeven moment de Lutherse leer van de staat als 
goede ordening van God tot de zijne gemaakt. Weliswaar in samen
hang met een heel bepaalde situatie en taak, namelijk om vanuit de 
theologische leer van de staat te kunnen onderscheiden tussen een 
rechte en een geperverteerde staat. Dat is te begrijpen tegen de ach
tergrond van de nazistische staat, die bestreden moest worden en 
waartegenover andere staten in hun recht stonden en steun ook van 
de kerk verdienden. Maar wel raakte daardoor de moderne super
staat uit het gezichtsveld, die een al als onuitvoerbaar ontmaskerde 
economische expansie beheersen moet en een organisatievorm is 
van de strijd om de steeds minder wordende betere plaatsen op aarde' 
(Dieter Schellong).6 

'De vijfde Barmer these laat haarscherp het onrechtkarakter van de 
Nazistaat zien, vergeleken met de bijbelse traditie van de 'rechte' 
staat. De paradoxe en historisch volstrekt nieuwe structuur van de 
burgerlijke maatschappij, die de voedingsbodem was voor de natio-
naalsocialistische diktatuur, wordt daarentegen onvoldoende be
licht'. 'Want de staat is, principieel gesproken, in de burgerlijke 
periode die we beleven niet meer de heersende ordening. Hij is on
dergeschikt aan de hegemonie van de economie, van de wereld
markt' (Arend Th. van Leeuwen). 7 

'Als ik zie hoe Barth, nadat hij aanvankelijk een nieuwe bladzij had 
omgeslagen, toch weer een politieke theorie ontwikkelt waarin de 
staat correspondeert met de gerechtigheid van God, denk ik: zou het 
dan een ongeneeslijke ziekte zijn in het protestantisme?' (Sergio 
Rostagno).8 Is de fixatie in de theologie op het probleem van 'kerk 
en staat', gedacht in de termen van de 'vorst' of de 'magistratuur' uit 
de tijd van de nafeodale en vroegkapitalistische aanzetten tot natie
vorming in de reformatie nü niet een volstrekt anachronisme? 
Het zou kunnen zijn, dat Barth's voorkeur voor het woord 'staat' 
boven Koopmans voorkeur voor 'overheid' tenminste nog het voor
deel biedt, dat je een staat materialistisch kan analyseren naar zijn 
functie in het geheel van de produktieverhoudingen en de reproduc
tie daarvan. Wat moet je met de categorie van de 'aanspreekbaar
heid' van overheidsinstanties in de eeuw van Kafka? Hoe juist ook 
het (anti-heidens) getuigenis is tégen de abstractie, wat Koopmans 
wilde, misken je de ontwikkeling niet als je niet ziet dat de abstractie 
van de moderne staat in zekere zin niet de uitzondering is van dat ene 
geval van de naziterreur, maar in de atoomstaat regel is geworden? 
Loopt een keuze voor de 'rechte' staat (nl. voor zoiets als de westeu-
ropese sociaaldemocratie) niet uit op een loochening van de realiteit 
van de kapitalistische wereldmarkt, die naar zijn aard en in de regel 
in in het kleed van de vrijheid niettemin totalitair is? 
Behoeft de theologie zowel achter het verzet in kerkelijke kring in de 



oorlog als achter de doorbraak naar het (zeer gematigd) socialisme 
geen herziening? 

Nogmaals Barth; lijn 2 

In 1963 zei Barth, terugblikkend op de vijfde Barner these: 'U moet 
bedenken, dat deze zinnen in de wereld van Hitier, Göring en Goeb-
bels en hoe de broeders ook allen heetten, geschreven zijn; het ging 
er minimaal om enigszins duidelijk te maken, dat de christenheid 
over de staat iets anders denkt dan de nationaal-socialisten uitbazuin
den.. . ik zou nu wellicht een en ander iets anders formuleren.' 
Een aanwijzing, dat we Barth's uitspraken over de rechte staat tij
dens het derde rijk historisch moeten lezen, met datum, en dat er op 
zijn minst rekening mee gehouden kan worden dat er bij hem ook 
andere lijnen lopen. 
In de vijfde Barmer these wordt gesproken van de plaats van de staat 
'in de nog niet verloste wereld, waarin ook de kerk staat'. De staat 
wordt hier dus gezien als exponent en functie van de oude wereld, de 
werkelijkheid die nog verstoken is van de verlossing. Dit gezichts
punt is bij Barth meer dan toevallig. In de loop van de arbeid aan de 
Kirchliche Dogmatik besloot hij, de staat te behandelen onder het 
gezichtspunt van 'Het gebod van God de Verlosser', dus in de ethiek 
van het (niet verschenen) deel V. 9 Daarmee brak hij met een lange 
gewoonte in de protestantse dogmatiek, waarin de overheid als in
stelling Gods onder het hoofd van de Voorzienigheid werd behan
deld. 1 0 

De Voleinding, dat is het Nieuwe Jeruzalem, dat is de stad Gods, de 
civitas Dei, de ware polis. Niet alleen als politieke structuur maar als 
het maatschappelijk leven zelf, 'de vermenselijkte maatschappij en 
de vermaatschappelijkte mensheid', om het maar even met die an
dere Karl te zeggen, dat is de opheffing van de door Hegel geconsta
teerde dichotomie van bürgerliche Gesellschaft en staat, van bourge
ois en citoyen. 
Dit gezichtspunt (civitas Dei als de opheffing in welks teken de ge-
welds-staat in de nog niet verloste wereld staat) is niet het garande
ren, maar wel het mogelijk maken van een nuchtere, materialistische 
analyse van de staat in de oude aeoon. Als je weet dat de staat geen 
eeuwigheidsverschijnsel is, maar bestemd om te verdwijnen in de 
godsstaat kan je nu ook nuchter vragen waarom hij dan soms nodig is 
binnen het geheel van de maatschappelijke verhoudingen van deze 
wereld die voorbij gaat, wat hij legitimeert, reproduceert en dan ook 
produceert? 

Niet pas in later jaren is dit een gezichtspunt dat bij Barth voorkomt. 
Het hoort tot de oorsprong van zijn theologie. In de eerste Römer
brief uit 1919 weigert hij iedere christelijke wijding aan de staat. Hij 



richt zich vooral tegen de pretentie van religieus-socialisten als Ra-
gaz, datje de bijbelse bevrijdingsboodschap, de gehoorde thora, zo 
maar als politiek program in praktijk kan brengen. De thora als pro
gramma, als ideaal, als utopie toegepast 'bewerkt slechts de toorn', 
zegt Barth met Paulus, dwz. maakt zelf deel uit van de wetmatighe
den van deze oude wereld. In deze aeoon staat geweld tegen geweld, 
macht tegen macht, taktiek tegen taktiek. Een idealistisch 'het evan
gelie in praktijk gaan brengen' beseft dat niet en richt daarmee alleen 
maar groter geweld aan. De wet op zich wordt een lege, repressieve 
abstractie naast anderen. Het alleen maar eisende, programma's stel
lende idealisme, dat deserteert uit de reële beweging van God in 
Christus, leidt ófwel tot een revisionistisch afbreuk doen aan het 
einddoel om als politiek program nog geloofwaardig te zijn, ófwel 
tot bolsjewistische halsbrekende toeren om het einde overhaast nabij 
te brengen, toeren die onuitvoerbaar blijken en in de catastrofe moe
ten eindigen, ófwel tot een academisch en formeel koesteren van het 
zuivere ideaal, zonder naar het werkelijkheidskarakter ervan te vra
gen. 1 1 Hier kunnen we al de latere leer van de zonde in KD IV/1-3 
horen klinken: geen zonde der traagheid die van de radikale verande
ring niet wil leven, geen zonde der hoogmoed die de komst van het 
rijk wil forceren, geen zonde der leugen die het woord niet dóet. 
Maar de drie gestalten van de zonde hebben hier concreet politieke 
namen: revisionisme, Ed. Bernstein dus en die anderen in de sociaal
democratie die met hun ondersteuning van de oorlogskredieten in 
1914 verraad hebben gepleegd, dat is traagheid. Bolsjewisme, dwz. 
de oktoberrevolutie zoals Barth en veel andere westerse intellectue
len die zagen, nl. als een hybridisch avontuur (waarbij Lenins kritiek 
op anarchisme en linksradikalisme hem blijkbaar ontgaan zijn), dét 
is hoogmoed. En tenslotte dan de houding van de neokantiaanse in
tellectuelen in de socialistische beweging, die zich schikten in de 
eeuwige tweespalt tussen idee en werkelijkheid, dat is leugen. 
De gemeente kan dus niet zelf het eschaton, waarvan zij getuigt, tot 
politiek alternatief maken. Maar ze heeft wel mee te doen. Geënga
geerd. En wel aan de uiterste linkerflank. Mee strijden in straatge
vechten, stakingen, algemene staking (Rosa Luxemburg!) - als het 
zijn moet. Erkennen van Lenins analyse van het repressief karakter 
van de staat. Maar tegelijk beseffen, dat iedere tegenbeweging deelt 
in het repressief karakter van de politiek, afgezien van de nieuwe 
mens van boven die wij nu net niet kunnen maken. Niet de illusie 
koesteren dat het revolutionaire protest op zichzelf al het nieuwe is. 
Het noodzakelijke protest tégen deze wereldtijd is altijd protest in en 
van deze wereldtijd, 'de wenselijke indamming van de boze door 
zichzelf'. Romeinen 13 leest Barth dan als een nuchtere waarschu
wing: ook de revolutie ontkomt niet aan de wetten van het zwaard. 
Daarom kunnen bolsjewisme en revisionisme nooit absoluut gesteld 
worden. Principieel revolutionair kan je niet zijn omdat je dan mis-



kent dat ook de revolutie tot de oude wereld behoort, principieel 
reformist kan je niet zijn omdat je dan de komst van de nieuwe we
reld niet meer waar wilt hebben. Barth verschuift vervolgens rond 
1919 van de 'meer dan leninistische' politieke positie van de eerste 
Römerbrief naar een niet principiële, maar wel feitelijke keuze voor 
de sociaaldemocratie. De oktoberrevolutie houdt hij voor mislukt, 
verstrikt in zijn reproduktie van de oude geweldsstaat, de republiek 
van Weimar wil hij een voorlopige kans geven. Maar zonder dat zijn 
fundamentele eschatologische gezichtspunt verlaten wordt! 
In Tambach roept hij de aanwezigen op om, gesteld in de vrijheid 
van de christenmens, rustig binnen te wandelen in de apparaten van 
de staat, al is die staat het beest uit de afgrond van Openbaring 13, 
hoe hij ook heten mag?2 Let wel, niet de fascistische staat, niet de 
evident-totalitaire staat, maar de staat überhaupt, ook de staat van de 
relatieve revolutie in Duitsland, die is het beest uit de zee! Het princi
piële gezichtspunt blijft het uitzien naar de Voleinding, het funda
mentele weten van het Rijk waarin de zee niet meer zal zijn (Op. 
21:4), dus ook niet meer het beest uit de zee (Op. 19:20). Ik merkte al 
op, dat dit eschatologische gezichtspunt het in principe mogelijk 
maakt, de staat materialistisch te analyseren naar zijn rol in de repro
ductie van de productieverhoudingen. Ik zou nu verder willen gaan 
en zeggen: om werkelijk van de in Tambach betuigde vrijheid in 
Christus gebruik te kunnen maken moetje wel analyseren. Je moet 
immers kunnen uitmaken voor welke van de relatieve politieke mo
gelijkheden gekozen dient te worden. Je moet, zegt Barth nu, een 
'demonstratie' geven van het komende Godsrijk, of die demonstratie 
nu van revolutionaire of van geduldig-hervormende aard is. Dan 
moetje toch bespreken hoe je wel gaat demonstreren en hoe vooral 
niet. 

Ondertussen is met het begrip 'demonstratie' wel een stapje verder 
gedaan dan in de eerste Römerbrief. Daar viel politiek, iedere poli
tiek, onder de toorn. In de tweede versie van zijn boek geeft Barth 
het illusieloze niet op; hij blijft weten dat politiek hoe dan ook repres
sief geweld is. Nog veel sterker dan in de eerste druk roept hij juist de 
revolutionair tot nuchterheid op. Hij moet vooral in zijn eigen keu
zen niet gaan geloven, en zo bij zichzelf een blokkade opwerpen om 
nog te analyseren in hoeverre in het nieuwe het oude en bestaande 
wordt gereproduceerd. Maar Barth houdt nu tegelijk toch meer dan 
voorheen rekening met de mogelijkheid dat in de politieke strijd, in 
de botsing van geweld tegen geweld zoiets als een gelijkenis, een 
verwijzing binnen de oude aeoon naar de nieuwe mens in Christus in 
de nieuwe wereld in Christus mogelijk is. Tenslotte kan zelfs de 
romeinse centurio in zijn militarisme gelijkenis van het hemelse 
worden, provoceert hij in Tambach. Extreem nihilismen tegelijk ex
treem vertrouwen op het gelijkeniskarakter van wat de bevrijdende 
God geschapen heeft! 1 3 



Nogmaals vragen 

Eerst bespraken we de Barth van de doorbraak. Barth die, tegen de 
totale terreurstaat van de Nazi's de mogelijke inzet van een rechte 
politiek, een rechte (sociale en democratische) staat poneerde. We 
verstonden het historisch recht van deze interventie, maar stelden 
ook de grenzen ervan vast. Een analyse naar de rol van de staat in de 
kapitalistische wereldmarkt bleek vanuit deze traditie minder goed 
mogelijk. 
Vervolgens bezagen we een andere lijn bij Barth. De behandeling 
van de staat vanuit het gezichtspunt van zijn opheffing in de Volein
ding. Deze benadering ging sterker over de hele linie, en bood dus 
meer opening naar een analyse van de staat in de maatschappelijke 
totaliteit en voor een zicht op de verschuivende vraagstelling naar de 
plek (locus) van de politieke strijd. 

Nieuwe vraag: heeft die tweede lijn bij Barth zelf wel zo gewerkt? In 
1948 bezocht hij het socialistisch geworden Hongarije. In de Zwit
serse pers werd hij fel aangevallen op de communistische sympathie 
die hij er ten toon zou hebben gespreid. Hij hield een referaat over de 
gemeente te midden van de 'Wechsel der Staatsordnungen' (merk
waardig, een sociale revolutie toch weer vooral te meten aan het 
verschil in staatsinrichting. Zou Arend van Leeuwen toch gelijk 
hebben?). In die rede maakte hij nog eens duidelijk, dat de gemeente 
leeft van de absolute revolutie Gods, zodat ze nooit principieel 
anti-revolutionair kan zijn en van de relatieve revoluties in deze we
reld weinig te vrezen heeft, ze niet absoluut moet stellen en ze tot 
aanleiding moet nemen om naar nieuwe mogelijkheden en een nieuw 
Schriftverstaan te zoeken. 1 4 In de discussie werd hem de vraag ge
steld, 'of naar christelijk inzicht aan te nemen valt, dat er ooit een 
maatschappij zonder staat zal bestaan?', m.a.w. wat hij van de ver
wachting van Engels en Lenin over het afsterven van de staat en het 
vernietigen van de staatsapparaten vond. Barth antwoordde: 
'Naar christelijk inzicht is hier zonder twijfel nee te zeggen. Men 
moest een bijna grotesk-optimistische opvatting van de mens heb
ben, als men dat wilde geloven, en alleen dromers en fantasten kun
nen op dat idee komen. De mensen, die de staat niet meer nodig 
hebben, dat zijn de mensen in het rijk van God, die eens alles in allen 
zal zijn. Zolang we echter nog in het geloof leven en niet in het 
aanschouwen, zullen we zo goed als een kerk (die in het Nieuwe 
Jeruzalem ook een einde zal hebben!) ook een staat nodig hebben. 
Wie dat bestrijdt, weet niet wat hij zegt'. 
Hier dus, net als in Barmen V, staat en kerk beiden onder het ge
zichtspunt van de Voleinding, in het perspectief van hun opheffing. 
Hier dus, net als in de Römerbrief, de nuchtere waarschuwing dat 
ook de revolutie de staat niet afschaft maar opnieuw in ere herstelt. 



Alle elementen zijn aanwezig. Maar ze hebben niet de kritische 
functie, die ik ze hierboven toekende. Integendeel, het Jenseits is 
hier niet 'de kracht van het Diesseits' (Troeltsch, aangehaald in 
Tambach), doch veeleer de rem. Het eschaton is zo steil, dat het in de 
historische onvermijdelijkheid en onveranderlijkheid van de be
staande staat doet berusten. Ieder, die de staten van het reeël be
staande socialisme ook maar enigszins kent, zal Barth geen ongelijk 
geven, dat daar nog wel iets anders gebeurt dan de uitvoering van het 
door Lenin in 'Staat en revolutie' gegeven programma. 
Maar dat is nog geen reden, je dan maar daar bij neer te leggen! Het is 
geen reden, om het oude christendommelijke liedje te zingen van het 
Godsrijk als domper op menselijke droom en fantasie. Hoe zit het 
nu, Karl, is het godsrijk nabij gekomen, ja of nee? 

In Hongarije kon Barth de tweede, eschatologische lijn, als onge
vaarlijke randopmerking rustig integreren in de eerste lijn, het ver
haal over de rechte staat als voorlopige ordening Gods. 
Mij lijkt het noodzakelijk, een omgekeerde operatie te voltrekken: 
lijn 2 te bevrijden van zijn werkingsloosheid, dus van zijn omklem
ming door lijn 1. En daartegenover lijn 2 tot hoofdlijn te maken 
waarbinnen lijn 1 alleen nog als relatieve mogelijkheid tot gelding 
kan komen. 
Dat wil dus zeggen: hoofdzaak is het gezichtspunt van de Volein
ding, de verwachting van de afbraak van de staat, en het inzicht in 
het noodzakelijk repressieve karakter van iedere politiek, onder ge
lijktijdige erkenning van de noodzaak van het meedoen aan die (ge-
welds-)politiek als voorlopige demonstratie voor het rijk dat komt. 
Bijzaak is de mogelijkheid, dat onder bepaalde historische omstan
digheden een relatieve keuze moet worden gemaakt voor een de
monstratie ten gunste van de 'orde' van een staat, een sociaal-demo
cratisch burgerlijke danwel een reeël socialistische staat. 
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uit de geschiedenis van de Frankfurter Schule weten, uitkomen bij 
politieke afzijdigheid. 

14. 'Dokumente einer Ungarnreise', Zürich 1948. 



DickBoer 

Derde weg of meehopende en medeschuldige 
kameraden? 

Karl Barth en het reële socialisme 

1. Nonkonibrmisme en engagement 

Karl Barth is ook als het om de beoordeling van het 'reële socialisme' 
gaat een nonkonformist. 
De term 'reëel socialisme' behoeft misschien toelichting. Het slaat op 
de maatschappij vorm in de landen van het zgn. Oostblok en op een 
aantal landen in de 'derde wereld' - China, Noord-Koreaen Cuba. De 
term - meestal uitgebreid tot 'reëel bestaand socialisme' - behoort tot 
het officiële spraakgebruik in die landen zelf. Tweeërlei wordt ermee 
bedoeld: (1) het socialisme is hier geen ideaal meer maar werkelijk
heid geworden; (2) het mist daarom ook de ongereptheid van het 
ideaal - het is gelijk alle werkelijkheid behept met tekortkomingen. Ik 
kan met dit 'zelfverstaan' goed uit de voeten en gebruik de term 
daarom ook. 
Dit nonkonformisme is niet allereerst een kwestie van karakter maar 
een konsekwentie van zijn theologie. Het doorslaggevende in deze 
theologie is immers Gods zelfopenbaring in Jezus Christus. Dat klinkt 
voor veel oren misschien dogmatisch en abstrakt maar het wil zeggen, 
dat in de bijzondere geschiedenis van Jezus Christus - ingebed in de 
geschiedenis van het bevrijde slavenvolk Israël - openbaar wordt wat 
er in het algemeen in 'de' geschiedenis mogelijk is en te verwachten 
valt. Alles wat er verder in de geschiedenis gebeurt staat in dat licht en 
spreekt niet eenvoudig voor zichzelf. 
Deze theologische positie van Karl Barth werd politiek uiterst rele
vant toen in 1933 in Duitsland de nationaal-socialisten aan de macht 
kwamen. De kerkleidingen en het overgrote deel van de theologen in 
Duitsland bejubelden deze gebeurtenis als 'openbaring' en handelden 
daar ook naar. Karl Barth schreef daartegen zijn 'Theologische Exis-
tenz heute', waarin hij kerk en theologie aanspoorde voort te gaan met 
de verkondiging van het éne evangelie, 'als was er niets gebeurd'. 1 

Dat was geen pleidooi voor wereldvlucht maar voor nonkonfor
misme. Een nonkonformisme, dat op dat moment praktisch gelijk
stond met verzet tegen een ideologie, die er op uit was alles en iedereen 
'gelijk te schakelen'. Bij Barth leidde dit nonkonformisme dan ook tot 
de (open) brief aan de Tsjechische theoloog Hromadka in 1938, 
waarin hij de Tsjechen opriep gewapenderhand de vrijheid van Eu
ropa én de vrijheid van de kerk tegen Hitier te verdedigen. 



Barths nonkonformisme is dus niet de ongebondenheid van de bohé
mien, die romantische variant van de kleinburger, die zijn eigen be
sluiteloosheid tot ethos verheft. Want de openbaring in Jezus Chris
tus is geen schemerduister, waarin alle katjes grijs zijn. Zij is het 
licht der wereld, dat opklaart en richting wijst. Deze openbaring 
bewerkstelligt geen afkeer van de wereld maar een ommekeer in de 
wereld, kreèert geen neutraliteit maar 'gelijkenissen'. En wat in dit 
verband belangrijk is, in 1919- na de eerste wereldoorlog, die voor 
Barth het fiasko van de burgerlijke kuituur en het begin van een 
nieuwe theologie betekende - is dé gelijkenis bij uitstek het 'protest 
( . . . ) , dat het socialisme met samengebalde kracht tegen het hele 
geestelijke en materiële bestand van de maatschappij richt (. . .) 
waarin onze tijd ( . . .) de gelijkenis van het godsrijk gegeven is. ' 2 De 
keerzijde van het nonkonformisme is het konkreet-partijdige enga
gement: Barth wordt 'meehopende en medeschuldige kameraden in 
de sociaaldemokratie' ? 

Deze uitspraak uit 1919 is uiteraard niet zonder meer van toepassing 
op de situatie 'innerhalb' het reële socialisme. Barth heeft integen
deel bij herhaling verklaard: 'Ik acht het kommunisme (hij bedoelt 
het reële socialisme - DB) geen goede zaak' . 4 Zonder deze uitspraak 
echter - dat wil zeggen: zonder de theopolitieke positie, die daarin 
tot uitdrukking wordt gebracht - is Barths nonkonformistische be
oordeling van het reële socialisme niet te begrijpen. Dan namelijk is 
niet te begrijpen waarom Barth in 1949 verklaart: 'Dat de kerk kerk 
moet zijn en blijven en dus niet onchristelijk zwijgen mocht, dat heb
ben wij tien jaar geleden (in de brief aan Hromadka - DB) gezegd. 
Dat de kerk kerk moet zijn en blijven en dus niet onchristelijk spre
ken mag, dat zeggen wij vandaag. Wij hebben aanleiding vandaag 
om dezelfde reden nu juist dat te zeggen. ' 5 

Op het moment, dat Barth dat schrijft, is de koude oorlog in volle 
gang. Het is de tijd van een algemene ideologische mobilisatie van 
het 'Westen' tegen het 'Oosten', waarin ook Barth gesommeerd 
wordt zijn aandeel in deze strijd te leveren en nog eens zoiets als een 
Hromadkabrief te publiceren. De ideologische noemer, waaronder 
dit gebeurt, is die van het 'totalitarisme': fascisme en kommunisme 
zijn gelijk 'totalitair' en gelijk gisteren het anti-fascisme is 'heute' 
het anti-kommunisme geboden. Juist op dat punt blijkt Barth op
nieuw nonkonformist. Zonder het 'totalitaire' aspekt in theorie en 
praktijk van het reële socialisme te ontkennen6 legt hij alle nadruk op 
het kwalitatieve verschil tussen fascisme en kommunisme. Het kom
munisme blijft voor Barth ondanks alles 'een konstruktieve idee', de 
idee namelijk het 'sociale vraagstuk' radikaal op te lossen.7 Het blijft 
met andere woorden in een positief verband staan met het socialisme 
als samenvattend protest 'tegen het hele geestelijke en materiële be
stand van de maatschappij'. En Barths 'anti'kommunisme heeft als 
pointe het pleidooi voor een verandering van de westerse maatschap-



pij in socialistische zin: 'Wie het kommunisme niet wil - en wij 
willen het allemaal niet - , die springt er niet tegen in de bres, maar 
zet zich in voor een serieus socialisme!'8 

Het is nodig deze positie van Barth in herinnering te roepen, nader 
uiteen te zetten en er de verderreikende mogelijkheden van aan te 
geven. Nog steeds kan zij bevrijdend werken: bevrijding uit het kon-
formisme, dat sinds jaar en dag in onze westerse wereld op een 
dwaalspoor voert. Bevrijding uit de communis opinio, die het kom
munisme met het fascisme over één kam scheert en de eigen, zgn. 
vrije wereld buiten schot laat. Wat alleen al gelet de fatale samen
hang tussen deze vrijheid en de gedrukte staat van de massa's in de 
'derde wereld' een onmogelijke zaak is! 

2. Een derde weg.. . 

Uitgenodigd, beter: geprest in de konfrontatie tussen Oost en West 
partij te kiezen, antwoordt Barth met een 'tertium datur' oftewel: er 
is een derde weg. Dat is ook de pointe van één van zijn principiële 
uiteenzettingen over dit vraagstuk, 'Die Kirche zwischen Ost und 
West' (1949): 'De kerk kan juist vandaag (.. .) alleen maar voor 
Europa zijn. Niet voor een oostelijk, niet voor een westelijk bepaald 
en georiënteerd Europa, maar voor een vrij Europa, dat een derde, 
nl. zijn eigen weg gaat. ' 9 

Deze 'derde weg' is echter geen gelijkelijk afstand nemen van Oost 
en West. Het tussenbeide komen van de kerk betekent, 'dat zij hier in 
het Westen (.. .) nadrukkelijker zich in moet zetten voor dat, wat 
juist hier in het Westen over het hoofd gezien en vergeten dreigt te 
worden. ' 1 0 En dat is vooral, dat de eigen vrijheid 'een vrijheid' is 
'ekonomische krises op touw te zetten, een 'vrijheid' hier graan in de 
oceaan te storten terwijl elders honger wordt geleden.' 1 1 Het is - ik 
noemde het al - de 'derde weg' van een 'serieus socialisme'. 
Deze 'derde weg' is evenmin een nonkonformisme puur om het non
konformisme als zodanig. Al heeft het er soms de schijn van. Zo 
wanneer Barth zijn weigering tegen het reële socialisme stelling te 
nemen beargumenteert met het feit, dat iedereen dat al doet en ver
volgt: ' ( . . . ) wanneer de kerk belijdt, dan gaat zij in vrees en beven 
tegen de stroom in en laat zich niet meedrijven.' 1 2 Daaruit zou je 
kunnen afleiden, dat in het reële socialisme, waar de zaken anders 
liggen, wel degelijk tegen de daar heersende stroom zou moeten 
worden gezwommen. Maar het is niet een heersende mening in het 
algemeen, waar Barth zich van distantieert. Het is konkreet het anti-
kommunisme, dat hij weigert te belijden. Het antikommunisme, dat 
via de 'totalitarisme' these het krediet van het antifascistisch verzet 
voor eigen doeleinden bruikbaar maakt. Daarom wordt er bij Barth 
ook zo op aangedrongen, dat hij zijn antifascistisch getuigenis in een 
antikommunistische konfessie omzet. Voor Barth echter is de status 



confessionis van dit moment het anti-antikommunisme. Bij hem be
staat de kontinuïteit tussen toen en nu juist in deze verwerping van 
het antikommunisme als 'erfenis' van het fascisme - 'alleen de 'Hit-
Ier in ons' (kan) een principiële antikommunist zijn' ! 1 3 Het gekwali
ficeerde zwijgen nu is de rechte voortzetting van het gekwalificeerde 
spreken toentertijd: 'Bij het partijkiezen van tien jaar geleden ging 
het om een goed christelijk-politiek belijden. Zouden wij ons van
daag aan de van ons verlangde partijkeuze schuldig maken, dan zou 
het enkel kunnen gaan om de in de slechtste zin van het woord politi
serende uitdrukking van bepaalde onheldere en niet degelijk beargu
menteerde westelijke gevoelens. Het christelijk-politiek belijden 
moet vandaag juist bestaan in het afzien van zo'n partijkeuze.' 1 4 De 
'totalitarisme'these verhult het feit, dat tot 1939 - tot het tijdstip, dat 
duidelijk werd, dat Hitier door een akkoord met de Sovjet-Unie zich 
rugdekking verschafte voor de aanval op het Westen - het fascisme 
door de westerse demokratieën gedoogd werd. Zij verklaart ook niet 
de - evenzeer antikommunistische - allianties van het Westen met 
fascistische en militaire diktaturen na de tweede wereldoorlog. 
'Rood gelijk bruin, het ene totalitarisme gelijk het andere - dus] 
roept men ons vandaag toe. Welnu, daartoe op te roepen is in elk 
geval niet het goed recht van al die talrijke tijdgenoten en medechris
tenen, die toentertijd bruin daarom helemaal niet zo ongaarne zagen, 
omdat bruin zo heftig tegen rood was: al diegenen niet, die toenter
tijd in het nationaal-socialisme in elk geval één ding goed vonden, 
nl. dat het zo'n sterk bolwerk tegen het bolsjewisme leek te vormen 
( . . . ) . En ook niet al diegenen, die er niets kwaads in zien, dat het 
Westen de Spaanse diktator Franco tot nu toe geen haar gekrenkt 
heeft, maar integendeel dit totalitarisme, waarvan bijv. de Spaanse 
protestanten weten mee te praten, niet ongaarne opneemt in zijn 
planning van een toekomstig (Westelijk) Oostfront!'1 5 Ja, Barth 
keert de spies van de 'totalitarisme'these om tegen het 'vrije' Westen 
zelf. Hij herinnert aan het feit, dat 'ons hele westelijk systeem ge
grondvest is' op de 'verworvenheden' van de Franse Revolutie, 
welks 'gruwelen' gelijk de 'gruwelen van de zogeheten christelijke 
era van Europa, die daaraan voorafging' ons blijkbaar 'niet meer zo 
scherp in het geheugen gegrift' zijn. 1 6 En hij wijst ook op de keer
zijde van de westerse vrijheid, het even westerse kolonialisme, en 
vraagt: ' ( . . . ) hoe komt het eigenlijk, dat het ook bij ons zo merk
waardig stil gebleven is als vlak voor Kerstmis de ons verder om 
velerlei reden zo sympathieke Hollanders hun Indonesiërs op een 
'Blitz-krieg' vergast hebben, die in verschillend opzicht opvallend 
herinnerde aan wat er in mei 1940 gebeurd i s . ' 1 7 

Daarom gaat het ook niet aan om zoals de 'totalitarisme'these dat 
doet, de 'totalitaire' praktijk van het reële socialisme tot het 'wezen' 
ervan te verklaren. Integendeel, 'dan is het op zijn plaats ook ten 
aanzien van het kommunisme van vandaag niet na te laten een onder-



scheid te maken (.. .) tussen zijn totalitaire gruwelen als zodanig en 
dat, wat daarbij de positieve bedoeling en opzet is. En dan kan van 
het kommunisme juist niet gezegd worden, wat er tien jaar geleden 
van het nationaal-socialisme moest worden gezegd.' 1 8 

Wij moeten deze 'derde weg' nadrukkelijk vanuit de toenmalige 
kontekst begrijpen. Een socialistisch Europa tussen Oost en West 
was nog denkbaar. De deling van Duitsland was nog geen voldongen 
feit. Het openhouden van de 'Deutsche Frage' werkte nog ontspan
nend. Maar de mogelijkheid ervan hing wel aan een zijden draadje. 
De herbewapening van (West)DuitsIand zou een 'derde weg' prak
tisch onmogelijk maken. Voor Barth was deze herbewapening dan 
ook een kwestie apart: 'Dit vraagstuk kan noch met het algemene 
probleem van het pacifisme worden verward, noch met het vraag
stuk van de overige westelijke defensiebereidheid.'1 9 Want deze 
herbewapening zou de volgens Barth niet geheel ongerechtvaar
digde behoefte van het Westen aan een 'militaire defensie' 2 0 doen 
verkeren in agressieve politiek: 'De herbewapening van West-Duits-
land in het kader van een anti-oostelijk militair bondgenootschap 
onder Amerikaanse leiding (is) als zodanig een dreigen met oorlog 
(. . .) omdat het onmogelijk is, dat de andere kant zich daardoor niet 
offensief bedreigd zou voelen.' 2 1 

Weliswaar is de 'derde weg' in Barths optiek de betere vorm van 
Vomrmxmsmtbestrijding maar wat hij feitelijk tegenover het reële 
socialisme stelt is een optimale vorm van vreedzame koëxistentie! 
Het afzien van een agressieve konfrontatiepolitiek - in konkreto: het 
afzien van de herbewapening van West-Duitsland - zou het reële 
socialisme een goede mogelijkheid bieden zijn 'konstruktieve idee' 
in alle geboden rust te verwerkelijken. Een socialistisch (west)-Eu-
ropa zou daarbij een behulpzame bondgenoot zijn in plaats van een 
frustrerende tegenstander. 
Het is een heel andere 'derde weg' dan die van het 'Europa tussen 
Oost en West', zoals bijv. het IKV dat voorstelt. Want tussen toen en 
nu ligt het feit, dat Duitsland wérd herbewapend en daardoor defini
tief gedeeld. Tussen toen en nu ligt ook het akkoord van Helsinki 
over ontspanning en samenwerking in Europa, waarin de ontspan
ning werd gedokumenteerd door de feitelijk bestaande grenzen offi
cieel vast te leggen. Een 'derde weg' nu betekent na Helsinki een 
terugval. 
Er is trouwens nog een verschil. Voor de 'derde weg'-gers van nu is 
typisch de gelijke distantie van Oost en West: wat 'wij' hier doen -
op het kruciale punt van de bestrijding van de wapenwedloop - moe
ten 'zij' daar precies zo doen. Barth daarentegen zegt tegen de chris
tenen in het Oosten iets anders dan tegen die in het Westen. 
In het Westen is hij er vooral op uit te bewegen tot maatschappijkri
tiek: christenen daar moeten christenen voor een 'serieus socialisme' 
zijn. In het Oosten valt hij met name die christenen bij, die nadrukke-



lijk weigeren tegen het reële socialisme in de oppositie te gaan en 
zoeken naar vormen van koöperatie. In een brief' An meine Freunde 
in der Reformierten Kirche von Ungarn' (1948) stemt hij ermee in, 
dat 'de hervormde kerk (van Hongarije - DB) (. . .) vastbesloten (is), 
een weg te gaan, die met de weg van de nieuwe Hongaarse staat, 
zover het geoorloofd is (. . .) parallel loopt. ' 2 2 En alles wijst erop, dat 
Barths gematigd positieve opstelling tegenover het reële socialisme 
met het socialistische gehalte ervan te maken heeft. Zo prijst hij de 
'Hongaarse hervormden' als 'wat de sociale kant van de zaak betreft, 
nu toch te ontvankelijk zijn om zich te kunnen vastleggen op een 
totale afwijzing van het kommunisme.' 2 3 Een neutraliteit ten aan
zien van Oost en West gelijkelijk is ook daarom al onmogelijk, om
dat de kerk en het merendeel van de Europese christenheid al van 
oudsher partij is: het socialisme - ook het reële socialisme! - is niet 
in de laatste plaats de reaktie op het gebrek aan maatschappelijke 
radikaliteit van de kerk. Een 'politieke omwenteling' is voor de 
christelijke gemeente allereerst een gelegenheid 'zelf boete te doen'. 
Want 'kan een oud politiek systeem ineenstorten, zonder dat, voor 
dat gebeurde, ook de christelijke gemeente gefaald heeft, haar ver
antwoordelijkheid voor volk en regering op de een of andere manier 
slecht heeft waargenomen? En kan een nieuw politiek systeem opko
men , zonder dat de christelijke gemeente voor de vraag staat met wat 
voor inzicht en door wat voor kracht zij denkt zich nieuw en beter 
dan te voren de mensen in hun veranderde situatie toe te wenden?' 2 4 

Het laatste citaat stamt uit een voordracht, die Barth in 1948 in Hon
garije hield, 'Die christliche Gemeinde im Wechsel der Staatsord-
nungen'. 2 5 Hierin spreekt Barth fundamenteel theologisch over het 
probleem van de politieke revolutie - want wat anders is een 'poli
tieke omwenteling'? - met het oog op de konkrete overgang van 
kapitalisme naar (reëel) socialisme. 

Fundamenteel theologisch: spreken over de 'politieke omwenteling' 
betekent allereerst de 'grote omwenteling' gedenken: 'Jezus Chris
tus in de dubbele gestalte van zijn kruisdood en zijn (in zijn opstan
ding aangekondigde) wederkomst in heerlijkheid'. 2 6 Dat wil echter 
niet zeggen dat de 'politieke omwenteling' er niet meer toe doet: 'De 
politieke omwentelingen staan gezien vanuit het begin en het eind
doel aller dingen in het licht van deze grote omwenteling'. 2 7 De 
christelijke gemeente is derhalve aan deze revolutionaire verande
ring in politiek 'in hoogste mate deelnemer'. 2 8 Deze deelname kan 
er in bestaan, dat zij (gekwalificeerd!) zwijgt- gelijk Barth dat doet 
tegenover de pressie van het antikommunisme - , zij kan echter ook 
betekenen 'in Gods naam mee op weg gaan en vuile handen maken 
(als) het woord Gods verlangt, dat zij zich in het strijdgewoel begeeft 
en vuile handen krijgt'. 2 9 

Want 'deze kleine omwentelingen zijn immers (. . .) zoiets als aan
duiding en voorteken van de grote omwenteling'. 3 0 'Aanduiding' 



daarin, dat elke revolutie onderstreept hoe afwezig het Godsrijk is, 
'voorteken' daarin, dat 'Gods voorzienigheid' de mensen 'blijkbaar 
in staat gesteld (heeft), een nieuw begin te maken'. Het valt derhalve 
'niet in te zien, waarom de christelijke gemeente niet de bereidheid 
zou opbrengen daaraan tenminste in principe vol goede hoop deel te 
nemen'. 3 1 

Verboden is enkel en alleen een 'principieel partijkiezen van de kerk 
voor het mensenwerk van een nieuw bestel' 3 2 (hetzelfde geldt uiter
aard voor het 'oude bestel'). Het kwalitatieve verschil tussen Gods 
rijk en welk politiek bestel dan ook blijft: 'Het woord Gods (...) 
grondvest en oordeelt' élk politiek bestel. 3 3 

Met dat Barth dit verhaal in Hongarije houdt, voltrekt hij nog eens en 
nu principieel de scheiding tussen fascisme en kommunisme/reëel 
socialisme. De (reëel) socialistische staat is in beginsel een rechts
staat, mogelijkerwijs een nieuw begin, waarin de gemeente zich in 
hope engageert. Barth maakt ook duidelijk, dat het nonkonformisme 
- de vrijheid - van een christenmens noodzakelijkerwijs engagement 
betekent. 
Wat echter geheel ontbreekt is enige reflektie op de kwaliteit van de 
ene of de andere politiek-maatschappelijke orde. Barth volstaat er
mee de eigen interesse van de gemeente 'humanistisch' te definië
ren: 'Zij kan voor geen enkel -isme verantwoordelijkheid aanvaar
den (...) Zij kent geen politieke aanhangers en geen politieke tegen
standers, zij kent overal en altijd alleen mensen'. 3 4 Ongetwijfeld 
beoogt Barth hier een evangelisch pragmatisme, dat elke politiek 
meet aan de vraag, wat zij aan konkrete humaniteit teweeg brengt. 
Voorlopig blijft echter de indruk bestaan, dat '(theorie en praktijk 
van) socialisme en kapitalisme meer zeggen en dus praktischer zijn 
dan de 'op zichzelf' zéker zo theoretische term 'menselijkheid'.3 5 

De kracht en zwakte van dit betoog worden duidelijk in de positie, 
die de Bond van evangelische kerken in de DDR sedert 1973 inneemt 
- die van 'kerk niet tegen, niet naast, maar in het socialisme'. 3 6 Ook 
hier de erkenning van de reëel socialistische DDR als in beginsel 
rechtsstaat - wél vijftien jaar nadat Barth daarvoor pleitte! - , ook 
hier geen goed woord over het reële socialisme als een specifieke 
poging om een nieuw begin te maken. 3 7 

3. . . . voor het socialisme 

Barths keuze voor een 'serieus socialisme' - in het verlengde van 
zijn uitspraak in 1919, dat het socialisme in onze tijd de gelijkenis bij 
uitstek van het Godsrijk is - werkt in zijn beoordeling van het reële 
socialisme nauwelijks door. In geen geval is het reële socialisme een 
ondanks alles positief aspekt van de in onze tijd geboden overgang 
van kapitalisme naar socialisme. Zelf vrij onmiskenbaar een 'chris
ten voor het socialisme' in West-Europa, vermoedt hij bij 'christe-



nen voor het reële socialisme' in Oost-Europa ontzettend gauw de 
positie van de 'Deutsche Christen', die het evangelie van Jezus 
Christus eenvoudig wilden onderwerpen aan de onmenselijke logika 
van een vreemde ideologie. In het geding was de vraag of het reële 
socialisme - dat wat er sinds 1917 in Rusland, sinds 1945 in een 
aantal andere Oosteuropese landen aan het gebeuren was - in positief 
verband mocht worden gebracht met het handelen van God in de 
geschiedenis. Theologen als de Hongaarse (gereformeerde) bis
schop Bereczky en de Tsjechische hoogleraar Hromadka doen dat, 
zij spreken - met de woorden van Bereczky - van dat 'wat de God, 
die de wereldgeschiedenis formeert, door het socialisme op deze 
aarde kreëert en voltrekt'. 3 8 Barth wijst daarentegen op de 'Überle-
genheit' van Gods woord, die blijkbaar gebiedt 'boven de wolken te 
blijven van de ideologieën, belangen en machten, die in de tegen
woordige 'koude oorlog' als kemphanen tegenover elkaar staan' . 3 9 

Hier lijkt een 'derde weg' principieel te worden in plaats van een 
kwestie van beleid, gebaseerd op een analyse van de gegeven situa
tie. 

Goed, de toon van Bereczky is pathetisch maar ligt wat hij zegt niet 
in het verlengde van wat Barth in 1919 schreef over het socialisme 
als dé gelijkenis van het Godsrijk? Zou Barth niet op zijn minst de 
vraag moeten stellen en beantwoorden waarom voor het reële socia
lisme niet (meer) geldt wat gold voor het socialisme anno 1919? 
Barth komt echter merkwaardigerwijs aan deze vraag niet toe, ja hij 
verwerpt met zoveel woorden het goede recht van een analyse als het 
gaat om het rechte spreken van de kerk. Tenminste, hij schrijft Hro
madka: 'Zou toch ook de Vredeskonferentie (de christelijke 
(Praagse) Vredeskonferentie, waarvan Hromadka voorzitter was -
DB) in plaats van zich onder een rechts of links voorteken in zulke 
analyses uit te leven eens met betrekking tot beide kanten (. . .) ter 
zake komen!' 4 0 Maar hoe kan men 'ter zake' komen en bijv. verkla
ren dat 'in onze tijd' in het socialisme' nu e.enmaal (...) de gelijkenis 
van het godsrijk gegeven is' zonder analyse? 
Barth wekt ook de indruk dat wat hem betreft het engagement van de 
gemeente enkel kan bestaan in ad hoe 'beslissingen en stellingna
men'. Een meer blijvende binding, een meer principiëlere partijdig
heid lijkt uitgesloten. Maar kan zo'n ingrijpend gebeuren als een 
'politieke omwenteling' ooit een zaak van vandaag op morgen zijn 
en kan dus de eventueel geboden stellingname iets anders zijn als van 
lange duur? Dan wordt de vrijheid van de christenmens voor je het 
weet een gebrek aan solidariteit, aan geduld ook. Dan vertoont deze 
vrijheid een verdachte gelijkenis met de houding van de vrijzwe-
vende intellektueel, wiens enthousiasme voor de revolutie even hef
tig als kortstondig is. Nu heeft Barths voorbehoud ten aanzien van 
het reële socialisme wel degelijk iets met antikommunisme van 
doen. Het antikommunisme namelijk, dat de bedenkelijke praktij-



ken van dat socialisme beschouwt als het logisch resultaat van zijn 
theorie. Weliswaar maakt Barth zoals wij zagen een onderscheid 
tussen 'totalitaire gruwelen' en het kommunisme als 'konstruktieve 
idee'. Aan de andere kant echter stelt hij de Oost-West-tegenstelling 
voor als een konfrontatie van twee 'verschillende mensopvattingen', 
twee machtige principes en systemen, twee met alle konsekwenties 
in het werk gestelde praktische methoden'. 4 1 Wat op die manier on
der tafel valt is het feit, dat het reële socialisme vooral de historische 
poging is de wereld radikaal te veranderen onder miserabele voor
waarden - te weten de wereldwijde presentie van een ekonomisch, 
politiek, militair en ideologisch sterker Westen. En wat derhalve 
bijkans onmogelijk wordt is begrip voor christenen, die het reële 
socialisme als déze historische en dus menselijke, al te menselijke 
beweging willen meedragen - juist als de geëngageerde uitdrukking 
van een evangelisch nonkonformisme! Want de deelname aan een 
historisch proces wordt misverstaan als de onderwerping aan een 
met de vrijheid van een christenmens onverenigbare ideologie. 
Deze 'ideologische' interpretatie van de kommunistische existentie 
dateert bij Barth al van de tweede versie van de 'Römerbrief' (1921). 
Daarin figureert 'de revolutionaire mens' als de exponent van een 
ideologie - die van de 'totale' en 'absolute' vernieuwing van de we
reld, die hij voltrekken zal: de mens als 'god'! - 'die, wij hebben het 
in het bolsjewisme huiverend beleefd (.. .) niet lang schromen zal, 
haar ware karakter als tirannie te onthullen' . 4 2 Ook hier geen woord 
over de gegeven omstandigheden, die lhet bolsjewisme zo tiranniek 
hebben gemaakt. , 

Op dit punt dreigt Barths nonkonformisme om te slaan in de zeer 
konformistische opvatting, dat het reële socialisme 'natuurlijk' met 
'echt' socialisme niets van doen heeft en dat een 'christen voor het 
socialisme' daar dus ook niets te zoeken heeft. Het is niet toevallig 
ook het punt, waarop Barth het reële socialisme als ideologische 
grootheid in plaats van als historische beweging beoordeelt. 
Er is echter een andere mogelijkheid op het spoor van Barth verder te 
denken. Wij kunnen de rode draad, die Barth na de eerste wereldoor
log spon, opnemen en invoeren in wat hij na de tweede wereldoorlog 
in 'Die christliche Gemeinde im Wechsel der Staatsordnungen' aan 
theopolitieke overwegingen te bieden heeft. In 1919 spreekt Barth 
over het socialisme als gelijkenis van het Godsrijk 'waaraan het blij
ken moet of wij dit probleem in zijn absolute en relatieve betekenis 
hebben begrepen'. 4 3 Met probleem bedoelt hij, dat élke oppositie 
tegen de bestaande orde, élke revolutie zélf weer tot een bestaande 
orde leidt, 'slechts' een relatieve betekenis heeft, terwijl zij tegelijk 
verwijst naar de absolute ommekeer, de 'grote omwenteling', Gods 
rijk op aarde. Inderdaad, duidelijk moet zijn,' dat een (.. .) revolutie 
als historische handeling, en was zij nog zo radikaal, nooit kan wor
den beschouwd als dit de totaliteit der menselijke ordeningen als 



zodanig opheffende minteken voor het haakje, maar hoogstens als de 
misschien gelukkende poging, het menselijke + , dat de bestaande 
orde tussen de haakjes als bestaande orde heeft, op te heffen'. 4 4 

Maar dat is niet de domper op de revolutie, het is integendeel haar 
perspektief. Het feit, dat het reële socialisme een socialisme is met 
een menselijk, al te menselijk gezicht is zo gezien geen reden er niet 
aan deel te nemen, ook wanneer dat betekent, dat wij 'vuile handen 
maken'. Het enige, dat in dat socialisme moet worden volgehouden 
is, dat het niet het einde van alle historische wijsheid is maar in het 
teken van haar opheffing staat. In zoverre is de grote wending niet 
alleen wenkend perspektief maar ook een heilzame pressie. Nemen 
wij echter de kommunistische 'ideologie' serieus, dan konden juist 
op dit punt christenen en kommunisten bondgenoten zijn. Ook de 
kommunist immers beschouwt het (reële) socialisme als een over-
gangsmaatschappij, ook voor hem is het 'kommunisme' als maat
schappelijke realiteit het kritisch licht, waarin het reële socialisme 
gezien moet worden. De staat - wel te verstaan: de socialistische 
staat - sterft af, is er een zelfkritischer notie denkbaar? 
Barth is trouwens dienaangaande minder hoopvol. De verwachting, 
'dat er ooit een maatschappij zonder staat bestaan zal' betitelt hij als 
'een aan het groteske grenzende optimistische mensopvatting'. 4 5 

Vreemd dit te horen van een theoloog, die onmiddellijk daarop zegt: 
'de mensen, die de staat niet meer nodig hebben, zijn de mensen in 
het rijk van God, die eens alles in allen zijn zal'. Alsof dit rijk niet 
komt - op aarde! - en deze verwachting veeleer uitlokt! 
Op dit spoor ga ik verder dan Barth en beschouw het reële socialisme 
als de onder de gegeven omstandigheden onvermijdelijke gestalte 
van het socialisme als gelijkenis. Zolang het Westen de eerste we
reldmacht is, kan de 'politieke omwenteling' - hier en daar en tot nu 
toe praktisch uitsluitend in de 'periferie' - er niet veel anders van 
maken. Wij zouden zo vrij moeten worden dit ook met zoveel woor
den uit te spreken en niet ergens in een fantastisch Europa tussen 
Oost en West blijven steken. Wij zouden 'in onze tijd' - die niet meer 
de tijd is, waarin Barth schreef - het reële socialisme de ruimte moe
ten geven door er ten onzent een 'serieus socialisme' tegenover te 
stellen, beter: aan toe te voegen. Wij zouden van het akkoord van 
Helsinki over ontspanning en samenwerking de grondslag moeten 
maken van een 'oecumene van links' in plaats van 'Helsinki' te kulti-
veren als 'uitdrukking van bepaalde onheldere en niet degelijk bear
gumenteerde westelijke gevoelens'. Wij zouden nonkonformisme en 
engagement met elkaar moeten verbinden gelijk Barth dat deed in 
1919: 'niet als onverantwoordelijke toeschouwers en kritici tegeno
ver, maar als meehopende en medeschuldige kameraden in de soci-
aal-demokratie' (= de naar zijn zelfverstaan nog altijd revolutio
naire sociaal-demokratie!) 
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Jodien van Ark / Renata Rotscheid 

'Wat kan de nieuwe Eva beginnen tegen de 
superioriteit van de oude Adam?' 

We hebben het elders uitvoerig beschreven1 en we zeggen het hier 
nog eens: de theologie van Karl Barth en van de mannen (Miskotte, 
Ter Schegget, Van Roon, Kroon, e.a.) die in zijn voetsporen zijn 
getreden en zijn weg hebben vervolgd, heeft onze theologische vor
ming en achtergrond bepaald. 
Dat is geen neutraal gegeven. 
Het betekent dat we meegenomen werden in een traditie van bijbelse 
exegese, religie-kritiek, christenen voor het socialisme, om een paar 
begrippen aan te duiden. Een traditie waarin het heersende onder de 
kritiek staat van het komende; dat gegeven maakt dat je een scherp 
oog krijgt voor de op klassentegenstellingen gebaseerde maatschap
pelijke verhoudingen en een oor dat de ideologische en religieuze 
taal van de gevestigde belangen herkent. Maar vooral ook een tradi
tie die je meeneemt vanwege het mooie en vitale taalgebruik van zijn 
woordvoerders, de humor, het plezier, ook in de theologie zelf, met 
open deuren naar, vooral literaire, schoonheid en vrijheid; tegenover 
de benepen burgerlijke bekommerdheid de hoopvolle fierheid van 
die mannen 
We bleven toeschouwers; beter: toehoorders. Want we zijn vrou
wen. De wereld van de Barthiaanse traditie is een mannenwereld. 
Zoals overigens het hele theologische bedrijf een mannenwereld is, 
waar vrouwen nog nauwelijks in door zijn gedrongen. En zoals in dit 
boek verder alleen mannen aan het woord komen; een reden waarom 
we wel even aarzelden over het leveren van een bijdrage eraan. We 
besloten het toch te doen vanwege het belang van wat we, mede 
namens een aantal andere vrouwen,2 te zeggen hebben. 

Dit artikel gaat over Barths theologie als patriarchale theologie. 
Voor velen die betrokken zijn bij de diskussies van de laatste jaren 
over en rond Barth is dat geen nieuw gezichtspunt; het is ook niet 
door ons alleen ontdekt en ontwikkeld. 
Het is wel een aspekt dat in een bundel als deze een plaats hoort te 
krijgen. Niet om ons af te keren van deze traditie, maar om iets te 
laten zien van de problemen die Barths theologie voor vrouwen op
roept, en andersom hopen we ook te laten zien dat Barth behoorlijk 
in de problemen komt als vrouwen vragen aan hem stellen, proble
men die het hart van zijn theologie raken. Vragen die niet alleen 



vrouwen aangaan, maar ook mannen, voor zover ze tenminste de 
belofte van bevrijding, waar het in de theologie om moet gaan, ern
stig nemen. We zijn trouwens wel benieuwd of we daarvan iets terug 
zullen vinden in de overige, mannelijke bijdragen aan deze bundel. 
Het zou erg zijn te merken dat dat niet het geval is, dan worden we 
weer als 'excuus-truus' gebruikt. 
We moeten nog iets vooropstellen: het gaat ons er niet om dat de 
theologie van Barth patriarchaler zou zijn dan die van de andere 
theologen. Mary Daly 3 en anderen hebben overtuigend laten zien dat 
alles wat zich aandient als 'sexe-neutrale' theologie bevangen is 
door patriarchale vooringenomenheid. Bij Barth komt dit misschien 
wel klemmender als probleem naar voren omdat hij wél oog had voor 
het onderdrukkende karakter van de burgerlijke maatschappij, en 
voor de strijd tussen de klassen, maar niet voor het onderdrukkende 
karakter van de bestaande man-vrouw-verhouding; deze zelfs theo
logisch fundeerde, terwijl hij voor alle aardse verhoudingen afwees 
dat ze door God gewild zouden zijn. 

We willen hier enkele teksten van Barth bespreken die expliciet in
gaan op de verhouding van man en vrouw, en we trekken vandaaruit 
enkele lijnen naar centrale begrippen bij Barth. Daarmee laten we 
een meer algemene schets van de taal en de sfeer van Barths geschrif
ten achterwege. Het zal duidelijk zijn dat het gaat over God als 'hij ' , 
de mens als man en de kinderen Gods als zonen en broeders. Dat is 
vanzelfsprekend in 'de' theologie: mannentheologie dus. 4 

Meer kenmerkend voor deze traditie is het nooit vragende, altijd 
ponerende taalgebruik, de spreker-hoorder-verhouding, waarbij de 
mannelijke spreker kennis overdraagt die niet ter diskussie staat, 
omdat deze gelegitimeerd wordt met het beroep op de autoriteit van 
de Schrift.5 Daarover gaat het hier verder niet. We willen 'in de 
gauwigheid' van deze opmerking echter niet zonder meer beweren 
dat het niet geoorloofd zou zijn te poneren en ook vinden we dat 
geluisterd moet worden naar leraren die iets te zeggen hebben. Het 
ingewikkelde is echter dat vrouwen niet zijn opgevoed tot leraren en 
dat de situatie van het leerhuis dit gegeven bevestigt en reproduceert. 
Maar dat is een diskussie op zich. 

Barth werd geboren in 1886 en bij voorbaat zou men hem kunnen 
vrijpleiten, van sexisme, omdat hij zich in die tijd niet bewust zou 
kunnen zijn van dit probleem. Zo gemakkelijk ligt dat echter niet. 
Ook in Barths tijd was er sprake van een oplevend feminisme, en hij 
werd er af en toe heel direkt mee gekonfronteerd. Daarom is het ook 
hier interessant om de briefwisseling tussen Henriëtte Visser 't Hooft 
en Barth uit 1934 weer te geven. Ook omdat aan de ene kant de 
vragen die Henriëtte Visser 't Hooft aan Karl Barth stelt voor vrou
wen nog steeds herkenbare vragen zijn; en omdat aan de andere kant 



Barths reaktie symptomatisch is voor de manier waarop hij omgaat 
met de kwestie van de man-vrouw-verhouding. 
Henriëtte Visser 't Hooft schrijft in maart 1934 een brief aan Karl 
Barth waarin ze hem vraagt naar zijn uitleg van 1 Kor. 11:5-9, en 
speciaal van: 'de man is niet voor de vrouw geschapen, maar de 
vrouw voor de man' . 6 

Ze zegt dat het antwoord op de vraag wat Paulus met die uitspraak 
bedoeld kan hebben van veel belang is: de vraag is opgekomen uit 
innerlijke nood en ze veronderstelt dat Barth begrijpt wat het bete
kent om tevergeefs met de zin van je bestaan te worstelen, ironisch 
zegt ze: 'Het ziet ernaar uit dat hij (Paulus) gelijk heeft: overal wordt 
de vrouwelijke verantwoordelijkheid tegenover God door mannen 
geremd en bepaald. Maar heeft Christus niet ieder mens vrijge
maakt?' Het gewoonlijke argument dat Paulus is blijven steken in de 
vooroordelen van zijn tijd, vindt ze te goedkoop. Want zelfs dan is 
het ongehoord dat een mens als Paulus zo lichtvaardig de helft van de 
mensheid kon verdoemen. 
Barth begint in zijn antwoord te verwijzen naar zijn boek 'Die Aufer-
stehung der Toten', waarin hij in het kort beweerde: Paulus heeft dit 
alles niet geschreven om een bepaalde opvatting over de verhouding 
man-vrouw te leren of te kanoniseren, maar om aan de hand van en in 
het raam van de opvatting over deze verhouding, die hij voor juist 
hield, de verhouding tussen God en mens zichtbaar te maken zoals 
die in de gemeente zichtbaar moet4worden. 
Maar, vraagt hij nu, waarom gebruikte .Paulus juist deze verhou
ding? Theoretisch kun je je afvragen of hij in een tijd van matriar
chaat hetzelfde met betrekking tot de superioriteit van de vrouw ge
zegd zou hebben. Ook dan had hij het over superioriteit gehad, want 
tussen God en mens is nu eenmaal geen 'mutual interest' maar 
slechts superioriteit. Bovendien gaat niet alleen Paulus, maar de hele 
bijbel uit van het patriarchaat als aardse ordening van de verhouding 
man-vrouw. Dat is een feit, net zoals het over het volk Israël gaat en 
niet over Spartanen, en God de tijd van de laat-antieken tot het mid
den van alle tijden heeft gemaakt, en niet onze tijd of de Middeleeu
wen. 
Dat betekent niet een erkenning van de waardigheid of voortreffe
lijkheid van mannen, Israëlieten of laat-antieken, maar wel een bij
zondere verordening Gods met betrekking tot zijn handelen met de 
mensen. Het zijn vormen van slechts tijdelijke betekenis, maar als 
zodanig kunnen ze niet ontkend of eigenmachtig aangevochten wor
den. Zó en niet anders luiden ze 'diesseits des neuen Himmels und 
der neuen Erde, auf die wir warten'. 
Maar, vervolgt hij, het staat ons zeker vrij ertegen te strijden. Zo 
strijdt bijvoorbeeld het grootste deel van de christenen in Duitsland 
tegen het feit dat Jezus een jood is geweest. Zo kan de vrouw ertegen 
strijden dat de bijbel de man het hoofd van de vrouw noemt. Het 



moet blijken of het zinvol is deze ordening om te keren of 'zoals u 
blijkbaar graag wilt' te neutraliseren. Maar er is ook een andere mo
gelijkheid: tegen zulke ordeningen Gods, die met het faktum van zijn 
openbaring gegeven zijn - in dit geval: tegen de ordening dat Chris
tus een man geweest is en als zodanig de superioriteit van Adam 
bekrachtigt - niet te strijden, maar zonder fundering aan te nemen 
dat het nu eenmaal zo is, om dan misschien eens iets ervan te ver
moeden dat het ook góed is. Hij zegt nogmaals dat Paulus de superio
riteit van de man gebruikt als middel om over de superioriteit van 
God te spreken. Barth besluit zijn brief met de vermaning dat ze 
meer orde moet brengen in haar grondvisie over de in de bijbel be
schreven verhouding tussen God en mens, en humane en theologi
sche argumenten duidelijker moet leren onderscheiden. (Over supe
rioriteit gesproken!) 
Henriëtte is niet tevreden met het antwoord van Barth. In haar reaktie 
vraagt ze zich af waarom Barth het alleen heeft over superioriteit in 
de relatie God - mens; van de mens uit gesproken is er inderdaad 
alleen superioriteit, maar Barth raadde haar juist aan om meer uit te 
gaan van God in zijn verhouding tot de mens dan omgekeerd. En van 
God uit gaat het alleen om liefde, zonder inferioriteit of superioriteit. 
Ook vraagt ze waarom Paulus, om de superioriteit te benadrukken, 
niet het beeld van heer-slaaf of vorst-onderdaan gebruikt. 
Henriëtte haalt uit het boek 'Die Auferstehung der Toten' aan dat 
Barth het heeft over een viervoudige trap naar beneden: God - Chris
tus - man - vrouw, steeds de hogere als hoofd van de lagere. Barth 
zegt hierbij dat het duidelijk is dat de verhouding van Christus tot de 
man in een totaal andere betekenis geldt dan de verhouding van de 
man tot de vrouw. Henriëtte vraagt Barth welk mens oneigenmach
tig genoeg oordeelt om te definiëren in welke zin de verhouding 
man-vrouw lijkt op de verhouding Christus-gemeente. 'Als het aan 
de willekeur van het menselijk hoofd (de man dus) wordt overgela
ten, dan blijft de man een hoofd dat steeds 'verneint' en alleen na 
veel zichtbaar en onzichtbaar martelaarschap van vrouwen de vrou
welijke mensheid hier en daar 'bejaht'. En ze stelt ertegenover: hoe 
het ook geldt dat de man het hoofd is van de vrouw, het kan slechts 
gelden 'im Sinne Christi': het moet te maken hebben met het feit dat 
de man Christus in zijn leven als hoofd laat gelden. Los daarvan is 
het hoofd-zijn van de man in elk geval niet geldig. 
Ze richt zich dan rechtstreeks tot Paulus: 
'Vader Paulus, zie: de mannen hebben nooit de positieve zin van uw 
'Überordnung' (bovenschikking) begrepen. Om van de daaraan ver
bonden geestelijke verantwoordelijkheid jegens ons af te zijn, heb
ben ze de "Überordnung" vertaald in onpersoonlijke dogma's, tra
dities en wetboeken. En toen dachten ze dat vrouwen die doodskop
pen zouden vrezen! Het is werkelijk een wonder dat we er nog zon
der dodelijke schade aan onze ziel doorheengekomen zijn. Maar nu, 



nu de vrouw de zin van haar onderschikking begint op te sporen, hoe 
kan ze nu het hoofd duidelijk maken dat hij een lijf heeft en een hart 
in zijn lijf, zodat er eindelijk een einde komt aan de alleenmacht van 
het hoofd? Wat kan de nieuwe Eva tegen de superioriteit van de oude 
Adam beginnen? Kijk hoe de superioriteit in heel de wereld tot 
waanzin toeneemt: uw eigen volk in Duitsland! De verzoeking van 
Christus door de satan, toen hij de wereldheerschappij afwees, 
maakte duidelijk wat uitverkiezing betekent in een zondige wereld. 
En daarmee werden alle machtsinstituties van mannen en vrouwen, 
patriarchaat en matriarchaat, veroordeeld. Moet men nu toch deze 
valse superioriteit erkennen?' 
Ten slot vraagt ze aan Barth wat hij hiervan zegt en ze hoopt dat hij 
begrepen heeft dat ze geen mannenhaatster is, maar slechts tegen 
'onthoofding' en 'ontlijving' is. 
Deze brief blijft onbeantwoord. Daarmee is de briefwisseling beëin
digd. 7 

Terugblikkend op Barths brief aan Henriëtte, zien we dat Barth for
meel trouw blijft aan zijn dogmatische uitgangspunt: de bijbel kan 
niet gebruikt worden om menselijke verhoudingen goddelijk te legi
timeren. Het ging er Paulus dus niet om iets te zeggen over man en 
vrouw, maar om iets te zeggen over de verhouding God - mens. 
Inhoudelijk haalt hij dat echter meteen onderuit door te zeggen dat de 
aardse ordening van man en vrouw, ook in zijn tijdelijkheid, aan
vaard moet worden. Ertegen strijden vergelijkt hij, hoe grof, met de 
strijd van de duitse christenen, die het christendom losmaakten van 
zijn joodse wortels en zo een christelijke legitimering van het nazisti
sche antisemitisme gaven. Vrouwen mogen er wel tegen strijden dat 
de bijbel de man het hoofd van de vrouw noemt. Maar Barth ziet niet 
veel in die strijd. Er blijft ook niet veel over van zijn opmerking dat 
het gaat om een vorm van tijdelijke betekenis. Wat heeft dat voor 
inhoud als hij tegelijk zegt dat het met de openbaring gegeven is dat 
de man het hoofd is van de vrouw en dat met het man-zijn van Chris
tus de superioriteit van Adam wordt bekrachtigd? Het zijn 'beson-
dere Anordnungen Gottes' en daar valt niet tegen te vechten. Als we 
Barth goed volgen gaat het er indirekt bij Paulus toch om dat het door 
God bedoeld is dat de man boven de vrouw staat en superieur aan 
haar is. 

In het verlengde hiervan zien we de passage in de Kirchliche Dogma
tik, deel III/4 over man en vrouw. In het kader van de leer van de 
schepping wordt de man-vrouw-verhouding getypeerd als de exem
plarische verhouding van het mens-zijn: juist in het onderscheid tus
sen man en vrouw, in de gerichtheid op elkaar, en in de ordening in 
de relatie: Überordnung en Unterordnung zijn ze geschapen en heb
ben ze hun goddelijke roeping. Konsekwentie hiervan is dat homo-



sexualiteit getypeerd wordt als een voorbeeld bij uitstek van ont
vluchting van de menselijke ontmoeting. 
In vergelijking met zijn reaktie op Henriëtte Visser 't Hooft legt 
Barth hier man en vrouw sterker, dogmatisch, vast: het is een 
onderdeel van de scheppingsordening. Ook mannelijke theologen 
zijn er zo langzamerhand van overtuigd geraakt dat dat niet meer kan 
- het worden de zwarte bladzijden van de KD genoemd. Barth 
fundeert hier zijn patriarchale vooroordeel in zijn scheppingsleer. 
Rinse Reeling Brouwer 8 heeft heel precies laten zien hoe Barth hier 
in zijn vooroordeel is blijven steken, terwijl hij klassevooroordelen 
wel kon doorbreken. 'Het onderscheid tussen de sexen behoort 
namelijk niet tot het werk van de Schepper die de mens geschapen 
heeft als geschikt voor bevrijding, maar de sexeverhouding behoeft 
zelf bevrijding. Daarom behoort dit thema behandeld te worden 
vanuit de komst van God de Voleinder, die ons zal openbaren wat het 
betekent dat in de messias Jezus noch man noch vrouw is', zegt 
Rinse, en hij stelt dat Barth hier zelf trapt in de valkuil van de door 
hem zo fel bestreden natuurlijke theologie. Hij bestrijdt dan ook 
Barth met Barth door te laten zien dat het juist tot de kern van Barths 
dogmatiek behoort dat nergens een historische verhouding of ver
schijningsvorm theologisch wordt vastgelegd. Er kan alleen sprake 
zijn van gelijkenissen met het komende Godsrijk die keer op keer 
opnieuw benoemd moeten worden. Rinse suggereert dat nu mis
schien wel heel andere verhoudingen dan die van man en vrouw in 
het huwelijk die gelijkenis representeren. 
Dat Barth geen oog heeft voor het onderdrukkende van de sexever
houding, heeft volgens ons zeker te maken met zijn komfortabele 
positie in die verhouding als man met twee vrouwen in zijn nabij
heid: de één als echtgenote en moeder van zijn kinderen, de ander als 
steun en toeverlaat in en naast zijn werk. Voor Nelly Barth was het 
zenuwslopend, Karl meende dat er niets aan te veranderen was: 'De 
situatie moest door alle drie geaccepteerd en geduld worden. ' 9 Zo'n 
uitspraak zal wel te maken hebben met de man zoals die nu eenmaal 
geschapen i s . 1 0 

Een konklusie van Rinse over dit gedeelte uit de KD over man en 
vrouw is dat Barth hier een gebroken en verstoord patriarchaat 
representeert. En juist die gebrokenheid zag Barth zelf als een 
kenmerk van natuurlijke theologie: 'een konkordaat tussen burger
lijkheid en een anti-burgerlijke God. Barth zag de vrouw als begren
zing van de mannelijke machtsontplooiing. Maar hij, de man, was 
het die haar, de vrouw, haar plaats tegenover hem aanwees. En 
daarmee is de patriarchale struktuur juist in zijn afzwakking beves
tigd.' 
De vraag is of deze konklusie alleen geldt voor Barths visie op man 
en vrouw of dat er sprake is van een grondstruktuur in zijn theologie 



waarvan dit een uitvloeisel is. Dit nodigt uit om wat preciezer naar 
enkele centrale begrippen bij Barth te gaan kijken. 

In haar reaktie op Barths brief belicht Henriëtte Visser 't Hooft een 
door ons nog niet besproken aspekt. Ervan uitgaande dat het inder
daad is zoals Barth zegt, dat het in deze Paulustekst gaat over de 
verhouding God en mens, bekritiseert ze het feit dat Barth daarvoor 
het begrip superioriteit gebruikt. Ze vraagt zich af waarom dat nodig 
is: het gaat van God uit toch om liefde? En Barth had haar toch 
gemaand te kijken naar God in zijn verhouding tot de mensen in 
plaats van omgekeerd? We voegen daaraan toe: is het gebruik van 
begrippen als superioriteit, Überordnung en Unterordnung niet op 
zich al een geval van patriarchale projektie? 
Hoe zit het eigenlijk met het godsbegrip van Barth? In KD U/1 par. 
28 geeft hij een eerste ontvouwing van de vraag naar het wezen van 
God. Konsekwent redeneert Barth ook hier van God uit: God is en 
blijft het subjekt van zijn openbaring. Nadruk ligt er op Gods vrij
heid: God is zijn eigen bewuste, gewilde en volbrachte beslissing, 
die geheel onafhankelijk is van de beslissingen waarin we ons be
staan verwerkelijken. God is Persoon: de mens is van daaruit onei
genlijk persoon: hij (!) wordt gepersonifieerd. Gods daad is: liefheb
ben, maar geheel uit vrije wil. Hij heeft de ander niet nodig. 
Met de typering van deze God, de 'ganz Andere', die volstrekt onaf
hankelijk is, zet Barth zich af tegen de 19e eeuwse theologie, waar
van hij als grondfout aangeeft dat ze weigerde God te erkennen als 
Persoon en soeverein handelend Subjekt. In deze 'natuurlijke' theo
logie valt God samen met menselijke idealen en staat God in dienst 
van het zelfbehoud van de burger. 
Hoewel altijd gezegd wordt dat Barths theologie vooral anti-burger
lijke theologie is, vraagt Heieen Zorgdrager1 2 zich af of hij wel defi
nitief afrekent met het burgerlijke persoonsbegrip, en of hij in zijn 
bepaling van God als Persoon en Subjekt niet juist vasthoudt aan 
elementen die eigen zijn aan dat burgerlijke persoonsbegrip. Zijn de 
kategorieën 'persoon' en 'vrije subjektiviteit' die Barth voor God 
gebruikt niet typisch verbonden met de zelfgenoegzaamheid van het 
burgerlijke subjekt? Ze stelt daartegenover de godsleer van Sölle die 
zich verzet tegen de onafhankelijkheid van God, en de onlosmake
lijke verbondenheid van God en mens, in wederkerigheid en onder
linge afhankelijkheid, voorop stelt. 'De transcendente God met 
'zijn' absolute vrijheid is een projektie van de patriarchale wereldbe
schouwing en het daarbij passende ideaal van de onafhankelijke ko
ning, legeraanvoerder of held. ' 1 2 

Die twee posities tegenover elkaar, Barth tegenover Sölle, geven 
precies het probleem aan waar we als vrouwen met een 'Barthiaanse' 
achtergrond in zitten. Aan de ene kant vraag je je af of bij Sölle niet 



God opnieuw wordt uitgeleverd aan het menselijk zelfbewustzijn. 
De betekenis van Barths godsbegrip ligt immers in het kritische ka
rakter ervan: God valt niet samen met onze burgerlijke, maar even
min met onze feministische of socialistische, idealen, maar funktio-
neert als een vruchtbare kritiek erop en behoedt ons voor religieuze 
legitimering van het eigen gelijk. Aan de andere kant: de termen 
waarin Barth God beschrijft, en een struktuur waarin dogmatische 
konstrukties als superioriteit, Überordnung en Unterordnung cen
traal staan, zijn onmiskenbaar patriarchaal. 'Een God wiens identi
teit ligt in zijn autonome subjektiviteit en waarmee expliciet manne
lijke beelden als 'Heer' en 'Vader' worden verbonden, bevestigt en 
versterkt de vervreemding van vrouwen in plaats van dat hij hen tot 
hun identiteit bevrijdt.' 1 3 Heieen Zorgdrager spreekt het vermoeden 
uit dat met burgerlijk denken en burgerlijke ideologie niet gebroken 
kan worden zolang de eenzijdige invloed van het mannelijke op het 
burgerlijke niet wordt gezien. Daardoor is het Barth niet gelukt het 
burgerlijke persoonsbegrip radikaal open te breken. 

Is er een uitweg uit het boven geschetste dilemma Barth-Sölle? Het 
zou, menen wij, goed zijn om mèt Barth vast te houden aan een God 
die een geheel Andere is; vanwege het kritische karakter ervan, maar 
ook het hoopvolle: de belofte is méér en radikaler dan wat we ons als 
idealen kunnen denken. Maar deze Andere is ook totaal anders dan 
de superieure Hij die Barth, hoewel misschien ongewild, in zijn dog
matiek konstrueert. We zouden misschien alleen in verhalen over 
God moeten spreken en helemaal niet in theologische begrippen. 
Zoals in bijbelverhalen gebeurt, waar God in verschillende gestal
ten, mannelijk en vrouwelijk, menselijk en wonderlijk, veraf en 
dichtbij, naar mensen toekomt. 
In dit verband een opmerking, enigszins terzijde hiervan. We vragen 
ons af of zo'n enorm systematisch bouwwerk als de KD is, niet ook 
heel gevaarlijk is, ondanks de enorme rijkdom ervan. We hebben 
bijvoorbeeld moeite met Barths Christologie, die ons zo abstrakt 
lijkt, en in z'n systematisering het zicht op de verhalen en hun plaats 
in de geschiedenis, in die maatschappelijke werkelijkheid, dreigt te 
belemmeren. 

Het lijkt ons goed hier nog iets te zeggen over de zondeleer bij Barth 
waar verschillende vrouwen mee bezig zijn geweest. 1 4 De vraag is 
dan weer: in hoeverre zijn in de zondeleer beperkingen aan te wijzen 
als gevolg van de patriarchale struktuur waarin Barth denkt. Barth 
noemt naast de hoogmoed als zonde ook de traagheid en het lijkt 
daarmee dat hij zowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijke 
kant van de zonde aandacht heeft. Zonde is bij Barth: verzet tegen de 
genade. Hoogmoed is de zonde in haar aktieve gestalte: het gaat om 
de gewaagde poging van de mens zelf zijn eigen wereld en geschie-



denis te scheppen. Traagheid is het tegendeel daarvan: de zonde in 
haar triviale gestalte: het onvermogen van de mens om aan zijn 
eigenlijke bestemming toe te komen. Hoogmoed komt ten val; traag
heid loopt uit op ellende. Maar bij nadere invulling van het begrip 
traagheid blijkt het bij Barth slechts de andere kant van de hoogmoed 
te zijn. Beiden zijn uitingen van de zonde van de mens om tegen de 
genade in zelf tot bestemming te komen. Traagheid blijkt zich dan te 
uiten in: honger naar macht, streven naar autonomie. Dat leidt tot de 
konklusie dat ondanks de schijn die de term traagheid wekt, als zou 
er naast de mannelijke hoogmoed ook een vrouwelijke gestalte van 
de zonde zijn in de vorm van zonde als onderschikking, overgave en 
vernedering, het zondebegrip van Barth te karakteriseren is als een 
projektie van mannelijke ervaringen en mannelijk zelfverstaan. En 
deze zonde wordt dan universeel geldend verklaard. Van deze zonde 
worden we dus verlost. Als we echter konstateren dat vrouwen in de 
zonde niet begrepen zijn, dan zijn we ook niet in de verlossing begre
pen. 

'Wat kan de nieuwe Eva tegen de superioriteit van de oude Adam 
beginnen?', vroeg Henriëtte Visser 't Hooft zich af. Goeie vraag. 
Als we met haar vragen stellen bij de theologie van Barth dan ervaren 
we wat Mary Daly 1 5 zo sterk heeft verwoord: in het patriarchaat 
worden vrouwen in hun bestaan ontkend. We komen er gewoon niet 
in voor en als het om wetenschap gaat dan behoren vragen van vrou
wen niet tot de 'respektabele kategorieën van vragen en antwoor
den ' . 1 6 Barth maakte de vragen van Henriëtte tot niet-vragen, bij
voorbeeld door te zeggen dat het in de door haar aangehaalde tekst 
niet over het probleem van man en vrouw gaat - alsof het niet toch 
een zeer problematische tekst is - en ook door meteen het probleem 
te veralgemeniseren: het speelt zich niet af in een patriarchale wereld 
maar ook in die tijd en met het volk Israël. Dit laatste is een veelge
bruikt argument, waarbij Daly scherp konstateert dat het jood-zijn 
van Jezus nooit niet-Joden heeft uitgesloten - integendeel! - terwijl 
wél het man-zijn van Jezus gebruikt wordt om vrouwen uit te sluiten, 
bijvoorbeeld uit kerkelijke ambten. Het is treffend om te zien dat 
Henriëtte Visser 't Hooft dezelfde woorden gebruikt als Mary Daly 
vele jaren later: ze zegt dat ze worstelt met de betekenis van haar 
bestaan en dat de man de vrouw voortdurend' verneint': haar bestaan 
ontkent. 

Er is tussen 1886 en 1986 veel gebeurd en Barth en de zijnen hebben 
velen de weg gewezen in tijden van duisternis. Maar als het gaat om 
vrouwen heeft er weinig licht geschenen. De weg uit de patriarchale 
theologie ligt nog grotendeels voor ons. 
We willen ook niet terug achter Barth. Dat wil zeggen: niet terug 
naar een ongeschokt religieus beleven van feministische idealen. We 
moeten vooruit. Het afbreken van godsbeelden en het openbreken 



van gesloten theologische systemen: dat is wat we in elk geval tegen 
de superioriteit van de oude Adam moeten beginnen. 
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Karei Deurloo 

Karl Barth over Israël 

De kerk heeft het enige reële dat zij voor Joden kon doen, nagelaten. 
Ze is niet in staat geweest het overtuigende getuigenis van haar eigen 
existentie en daarmee het getuigenis van de verschenen koning der 
Joden en heiland der wereld, van het nabijgekomen koninkrijk 
tegenover hen reliëf te geven. En daarmee is de kerk de Joden alles 
wat zij hun schuldig is, tot op de huidige dag schuldig gebleven. De 
kerk heeft met de Joden gedisputeerd, hen geduld, hen vervolgd, hen 
zonder protest aan hun vervolgers overgelaten. Zo schrijft Barth on
der het hoofd 'De dienst der gemeente' aan het eind van de zestiger 
jaren (K.D. IV/3 1007). Het is alsof er ook iets van persoonlijke 
schaamte in die woorden doorklinkt. In een brief aan Eberhard 
Bethge spreekt hij die uit: 'Ik ondervind het reeds lang als een schuld 
van mijn kant, dat ik haar (de Judenfrage) in de kerkstrijd in ieder 
geval niet openlijk... evenzeer (als Bonhoeffer), als beslissend gel
dig heb gemaakt'. Barth voegt daar aan toe dat zoiets in de officiële 
stukken van Barmen in 1934 weliswaar niet geaccepteerd zou zijn: 
'Maar dat verontschuldigt niet, dat ik destijds - want anders geïnte
resseerd - in deze zaak niet minstens in alle vorm gestreden heb.' 
(GA V 403). 
In 1942 schrijft Barth §34 (KD U/2 215-336) 'De verkiezing der 
gemeente' met als eerste gedeelte 'Israël en de kerk'. Het is niet 
moeilijk om daaruit een 'bloem'-lezing van uitspraken te vergaren, 
die losgemaakt uit het verband waarin ze staan als antijudaismen te 
bestempelen zijn. Barth's leerling Marquardt doet dat in zijn boek 
over Barth's Israël-leer; weliswaar terzijde en met de toevoeging dat 
men deze keuze niet 'an sich' mag bezien, omdat ze met name in de 
samenhang van exegetische, omschrijvende betogen voorkomen, 
maar toch merkt hij op dat Barth misverstand oproept en gevaar loopt 
de toegang tot wat hij eigenlijk van Israël zegt te blokkeren. De 
fenomenen van het Jodendom, zegt Marquardt: Barth heeft ze met 
een bitterheid zonder weerga en met bijna tomeloze taal beschreven, 
klaarblijkelijk zonder er aan te denken dat hij hier over levende men
sen spreekt. 'Er schreibt wie einer ohne Kommunikation mit Juden -
ein befremdeter, fremder, selbstentfremdeter Barth?' (Israellehre 
334). En dat is nota bene de man die als geen ander zo fundamenteel 
over Israël als Gods volk toen en nu schrijft! De man die, als het om 
de kern van de zaak gaat, met kracht getuigt: 'De kerk moet met de 



synagoge leven: niet, zoals de dwazen in hun hart zeggen, als met 
een andere religie of confessie, maar als met de wortel, waaruit zij 
zelf is voortgekomen'. (KD IV/3 1007) Barth heeft Marquardts boek 
in twee en een halve dag ademloos uitgelezen en reageert op dit punt 
enigszins beschaamd en roerend openhartig: In persoonlijke ont
moetingen met Joden moest hij altijd een totaal irrationele aversie 
'herunterschlucken' en deed dat natuurlijk van al zijn vooronderstel
lingen uit ook direct. Kwalijk, allergisch reageren! Het zou kunnen 
zijn, dat ook dit zich in zijn Israëlleer retarderend heeft uitgewerkt. 
Barth voegt er aan toe: 'Een beetje troostend voor mij is het, dat u de 
bij mij aanvangende, in ieder geval in ernst geprobeerde verbetering 
.. .ook aangemerkt hebt.' (GA V 21). 
Geen zware ernst op dit punt in de brief aan Marquardt; veeleer hoort 
men een ondertoon van een tikkeltje spot en zelfspot. Barth weet te 
goed waarom het hem in zijn Israëlleer reeds in 1942 te doen was en 
in welk theologisch, kerk-kritisch verband de door Marquardt ge
wraakte uitspraken gehoord moeten worden. De ernst geldt de rich
ting waarin binnen het raam van die Israëlleer voortgedacht moet 
worden over de wijze waarop de kerk met de synagoge als haar wor
tel moet leven. We komen hieronder op deze vraag terug. 

De naam: Jezus 

Een dogmaticus spreekt öök begripsmatig, systematisch, maar lie
ver dan 'de triomf der genade' zegt Barth 'Jezus is overwinnaar'. 
'Het laatste woord, dat ik als theoloog en ook als politicus te zeggen 
heb, is niet een begrip als 'genade', maar is een naam: Jezus Chris
tus. Hij is de genade, en hij is het laatste, boven wereld en kerk en 
ook boven theologie' (LZ 31). Die naam bepaalt ook alles wat Barth 
over Israël te berde brengt. In die naam voltrekt zich Gods woord, 
voltrekt zich: 'Al het mijne is het uwe en het uwe het mijne'. God wil 
al zijn heerlijkheid met mensen delen en al hun ellende tot de zijne 
maken. Hij verkiest de verworpen mens, hij verkiest Israël en wil 
daarom in de Messias hun verzet en verwerping dragen. 
Om bijbelstheologisch, exegetisch te beginnen: Er wordt in de lijn 
van het O.T. in het eerste hoofdstuk van het N.T. een naam gepro
clameerd: Jezus, want hij zal zijn volk Israël redden van hun zonden. 
Als Jezus zijn naam lééft en sterft, als hij met die naam opgewekt 
wordt, zullen ze - Israël met de heidenvolken - samen zeggen: Im-
manuël, God-met-ons. De kern van het OT is aan het licht gebracht. 
Hoe begint het OT? Met alles. Jawel, dat wil zeggen met de gehele 
werkelijkheid als hemel en aarde; het toneel met de coulissen waarop 
zich geschiedenis gaat afspelen van God met zijn mensen. Het toneel 
is de aarde, het openbare aspect van die werkelijkheid waar de mens 
zal verschijnen: onder de hemel (de 'coulissen'), het voor de mens 
volstrekt ontoegankelijke, verborgen aspect van die werkelijkheid. 



Die geschapen verborgenheid kiest God zich als de plek om konink
lijk, royaal in te staan voor de vrede op aarde bij de mensen van zijn 
welbehagen. 'De hemel, de hemel is van de HEER; de aarde heeft hij 
de mensenkinderen gegeven'. (Ps. 115:16). De hemel terwille van 
de aarde, met het oog op de mens, daarmee zet Genesis 1 in en leert 
de lezers zodoende niet kosmisch over de mens, maar menselijk over 
de kosmos, de werkelijkheid te spreken. 
Genesis begint dus met de mens(heid). Jawel, dat wil zeggen met 
één, die de mens vertegenwoordigt, de eerstgeborene temidden van 
de andere zonen en dochters; met Israël temidden van de goyim, de 
volkeren. Die omgeving van Israël, alle geslachten van de aardbo
dem, zullen in die ene geroepene en verkorene, 'Abraham', geze
gend worden. Genesis leert de lezers om niet algemeen menselijk 
over Israël te spreken, maar israëlitisch over de mens. 
We lezen in het O.T. dus over Israël, maar wel over het volk dat 
weigert te horen, over Abraham die in Gen. 22 eindelijk moet leren 
horen, over Jakob-Israël, de 'vechter tégen God'. En daarom zegt 
Matthéüs: Over Israël? Jawel, over één in Israël, Jezus Christus, de 
koning der Joden; Matthéüs leert zijn lezers niet Joods over de mes-
sias te spreken, maar messiaans over Israël. 
Het bovenstaande is niet zozeer volgens Karl Barth geformuleerd, 
maar volgens Frans Breukelman, die luistert naar de KD als herme
neutiek (vgl Bijbelse Theologie 2, Kampen 1984). Ook Barth 
spreekt over de wereldgeschiedenis als omgeving van Israël, en Is
raël als de omgeving van de messias: Het gaat God om alle mensen, 
maar de beslissing valt in deze éne mens. In hem wordt God als de 
verkiezende openbaar, in hem wordt de mens als verkorene open
baar. In hem wordt het grote 'ja' uitgesproken, dat echter begeleid 
wordt door een 'neen'. In hem: 'In de verkiezing van Jezus Christus, 
die de eeuwige wil Gods is, heeft God de mens het eerste, de verkie
zing, het heil en het leven, zichzelf echter het tweede, de verwer
ping, de verdoeming en de dood toegedacht' (KD II/2 177). Zijn 
'neen' treft niet de mens. Barth bedoelt daarmee niet direct de mens
heid, al de menselijke individuen. Eerst moet er gesproken worden 
over de bizondere omgeving van de Messias, de gemeente en dat is 
allereerst Israël en dan ook de kerk. Die gemeente is uitverkoren om 
voorlopig - dwz. niet definitief, èn als voorloper - getuigenis-ge
meenschap te zijn, een gemeente die boven zichzelf uitwijst naar de 
gemeenschap van alle mensen. 

Gericht en erbarmen 

In dit verband spreekt Barth, in tweeën over de éne gemeente, aller
eerst over Israël, voor en na Christus. In Israël weerspiegelt zich het 
gegeven begin, en dan ook in de kerk: de beweging naar de toe
komst. Het tweede kan niet aan het eerste voorafgaan, laat staan dat 



het tweede 'na Chr.' alléén gezegd zou kunnen worden, alsof Israël 
voorbij zou zijn. Jezus Christus is immers de gekruisigde messias 
van Israël en als zodanig de opgestane Heer der Kerk. Maar om 
misverstand uit te sluiten: als messias van Israël is hij reeds verbor
gen de Heer der kerk. En nog belangrijker: Als de Heer der kerk is hij 
de geopenbaarde messias van Israël. Het zal duidelijk zijn: Barth 
spreekt hier niet historisch-empirisch, maar theologisch. Wie dat 
ook maar een ogenblik vergeet, zal hem falikant misverstaan als hij 
hem vervolgens over die éne gemeente hoort spreken als over de 
weerspiegeling van Gods gericht (in Israël) en over de weerspiege
ling van Gods erbarmen (in de kerk). Er wordt geen beschuldigend 
vingertje in de richting van het Jodendom uitgestoken bij woorden 
als: God 'kiest geen gehoorzaam, maar een zich verzettend volk'. 
(KD II/2 227). Bij alle harde, door Marquardt gewraakte woorden 
gaat het Barth niet om synagogekritiek, maar om kerkkritiek: 'Waar 
zou de wereld en de kerk moeten leren door wie en voor wie Jezus 
Christus gekruisigd werd, indien niet - tenzij van de opgestane zelf -
van de het woord Gods horende en in alle horen altijd nog niet gelo
vende synagoge?' (KD II/2 260). Hoe hard Barth zich ook uitdrukt, 
hij onderstreept met nadruk dat in die synagoge objectief en feitelijk 
meer echt evangelie te horen is dan in alle ongelovige goyimwijsheid 
bij elkaar en een goed deel van alle gelovig-christelijke theorie en 
praktijk daarbij. Israël is pars pro toto het zich verzettende mensen
volk, maar kan als het verkoren volk niet steriel zijn. In het verzet 
van deze, ons vertegenwoordigende mens wordt openbaar dat het 
menselijk verzet het verliest van Gods erbarmen en daarom is Israël 
als de spiegel van het gericht er ook toe bestemd de lofprijzing van 
Gods erbarmen te zijn. 

Als Barth Israël karakteriseert als spiegel en getuige van Gods ge
richt tegenover de kerk als spiegel en getuige van Gods erbarmen, 
dan mag dat beslist niet verstaan worden als de verworpen gemeente 
tegenover de verkoren gemeente (KD II/2,220)! Bovendien moet de 
'Darstellung' van beide, gericht en erbarmen niet empirisch, maar 
als verkondiging verstaan worden die alleen in Christus te kennen is. 
Barth is er verre van conclusies te trekken uit Israëls historische lij
den als lijden onder het gericht; dat laatste heeft immers Christus 
gedragen en zijn opstanding is de uitschakeling van de verwerping. 
De uitspraken: goddelijk gericht, en dus Gods 'neen' zijn hachelijk. 
Men heeft wel gevraagd: Zou Barth 'na Auschwitz' nog zo gespro
ken hebben? Of getuigt juist het stellen van die vraag van onbegrip 
ten aanzien van wat hij bedoelt? En dat is toch werkelijk niet iets in 
de sfeer van de Goeree-affaire. Israël, dat zijn messias aan de goyim, 
de heidenvolken (!) overlevert, betuigt daarmee de gerechtigheid 
van het door God zelf gedragen gericht over de mens. Zo is Israël de 
heimelijke oorsprong van de kerk, die bestaat uit Joden en heidenen; 
de laatsten horen er óók bij, omdat ze in Israël zijn ingelijfd. Israël, 



voorzover het in overgrote meerderheid hoort, maar niet gelooft, 
vindt in de kerk, de verzameling van Joden en heidenen zijn bestem
ming. Het neen van het gericht staat in het teken van het ja van het 
erbarmen. 

Rom. 9-11 

Al zijn ook deze woorden over de kerk als bestemming van Israël 
m.i. niet minder van kerkkritisch gehalte, toch is men erover geval
len. Men neemt aanstoot aan het feit dat Barth 'de hoop van Israël 
slechts als de toekomst van de synagoge in de kerk' (Klappert, Israël 
49) bepaalt. Maar hij kan toch onmogelijk bedoelen dat het de be
stemming is dat de synagoge opgaat in die kerk, die 'de Joden alles 
wat zij hun schuldig is tot op de huidige dag schuldig is gebleven'? 
(KD IV/3 1007). De vergissing lijkt mij hierin te liggen dat men 
denkt dat Barth over drie soorten mensen spreekt: Joden, heidenen, 
christenen. Ook al is de term 'christen' in de 'kerkelijke' dogmatiek 
alom aanwezig, die figuur behoort niet tot een derde soort naast de 
twee andere. Eerst de Jood en dan ook de heiden worden door Chris
tus geroepen. Ze houden daarmee niet op Jood of heiden te zijn, 
maar de Jood bereikt zijn bestemming en de heiden wordt als wilde 
loot op Israël geënt. Juist daarom heeft Barth in Evanston naar aan
leiding van het oecumenische parool 'Christus - de hoop der wereld' 
gezegd: 'Als er überhaupt van een gemeenschap beweerd kan wor
den, dat ze van de hoop leeft, dan moet dat juist en allereerst van het 
Jodendom gezegd worden. Israël is het volk van de hoop'. Om die 
hoop hebben ook heidenen met Israël in de kerk hun bestemming. 
'De oecumenische beweging van heden lijdt zwaarder onder de af
wezigheid van Israël dan onder die van Rome. . . ( (KD IV, 1007) 
schrijft Barth in 1959, als het om de historische situatie gaat. De 
gemeente kan de Joden er alleen maar bij roepen door de gemeente 
van Israëls messias te worden. Dat en alleen dat is haar 'zending', 
ook met het oog op het Jodendom; en verder geen 'Jodenzending' 
(GA 34v). Het is immers niet zo dat de gemeente aan de synagoge 
het ware tegenover het valse geloof heeft te verkondigen! Telkens 
weer citeert Barth in dit verband Rom. 9:4 v. als dè locus die de 
gemeente geen ogenblik mag vergeten. Van de Joden is immers: de 
aanneming tot zonen (de inzetting van de mens tot kind Gods), de 
heerlijkheid (de glorie van de tegenwoordigheid Gods in de wereld), 
de verbonden (het verbond in al zijn vernieuwingen en bevestigin
gen) , de wetgeving (de genade van de door God gegeven levensorde
ning), de eredienst (de ware dienst Gods), de beloften (een reeks 
beloften van Gods wege), de vaderen (in hun gemeenschap van het 
éne, ware geloof). En vooral: uit hun vlees en bloed is toch Jezus zelf 
geboren; hij is wat het vlees betreft juist en allereerst hun Christus. 
Hun roeping is onherroepelijk en onherroepen. Wij, uit de heiden-



volken geroepen christenen zijn tot en bij hen gekomen. Wilde loten 
op de edele olijfboom. 'Gast in het huis Israëls is de gehele heidench-
ristelijke gemeente van alle tijden en alle landen' (KD IV/3 1005). 
Onder dit paulinische getuigenis staat voor Barth alles wat hij over 
Israël zegt; kerkkritisch, als vermaning aan de gemeente. Rom. 
9-11, zegt hij, behandelt de vraag: wat betekent het als het evangelie 
op ongehoorzaamheid stoot. Hoe dat is, zal Paulus vervolgens in 
12-15 niet in de vorm van een theorie, maar heel opmerkelijk - hoe 
zou er anders voor gehoorzaamheid gesproken kunnen worden? - in 
de vorm van een reeks van bepaalde vermaningen en onderwijzingen 
te berde brengen. (KE 134) De gemeente wordt aangesproken, en 
het wordt een lofprijzende uiteenzetting over de Barmhartige. Maar 
waarom moet het dan uitgerekend over Israël gaan? Omdat Israël en 
evangelie onlosmakelijk bijeen horen. Daarom is daar de ongehoor
zaamheid überhaupt aan het licht gekomen; en dat gaat allen aan: 
'God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over 
allen te ontfermen.' (Rom 11-32) 
Hoe staan de zaken volgens Paulus? Omdat het evangelie in Israël op 
ongehoorzaamheid stoot, zijn de deuren naar de wereld der heidenen 
opengestoten. Zo werd Paulus door regelmatige afwijzing van de 
kant van de synagoge naar de heidenen gebracht. Deze onheilsge
schiedenis van de ongehoorzamen behoort daarom voor de heidenen 
op beslissende wijze tot de heilsgeschiedenis. Zijn dan nu degenen 
die horen maar niet geloven, uit het vizier verdwenen? Integendeel. 
Zij blijven het laatste doel. Hun jaloersheid zal opgewekt worden 
omdat God zich over de onwetenden en verlorenen, over de heide
nen erbarmt. En zo heeft God het juist op Israël, mèt dat hij hen 
'verstokt', voorzien. 
Israëls roeping om een licht voor de heidenen te zijn gaat door de 
ongehoorzaamheid niet verloren. De weigering van de overgrote 
meerderheid brengt juist hun messias als een geheimenis onder de 
heidenen. Maar doordat Paulus het heil van Israël wegdraagt, draagt 
hij het via de heidenen zijn volk tegemoet. Zo is Israël er, zijns 
ondanks, terwille van de volkerenwereld en zó zijn de heidenen die 
als wilde loten op de edele olijf van Israël zijn geplant er terwille van 
Israël. Zo stóan de zaken, maar ze zijn voorlopig. Allen, heidenen en 
Israël, zijn op weg naar de bestemming. Al zijn de heidenen rijk in 
Christus door het verre blijven tegenover hem van Israël, zij wachten 
op de nu nog verborgen toekomst: Israël. Als Barth in de lijn van 
Paulus zegt dat de bestemming van de synagoge ligt in de kerk, 
bedoelt hij niet dat de Joden in de kerkbanken bij inschuivende chris
tenen zullen plaatsnemen (Integratiemodel, Klappert, Israël, 17v. 
49v), maar: 'hun voltallig ingaan tot het geloof aan hun messias' (KE 
171). Met deze hoop op Israël, het volk van de hoop, staat of valt de 
hoop van de kerk. Zo doende is antisemitisme niet alleen een onmen
selijke of horribele zaak (Judenfrage, 144), maar 'de zonde tegen de 



Heilige Geest.' (KE 175) Als heidenchristenen Israël als afgedaan 
beschouwen - ze hebben Jezus gekruisigd, ze zijn Gods volk niet 
meer! - verliezen ze daarmee, in tegenstelling tot Israël, alles. Tot 
hen richt Paulus zich: Jullie, die vroeger heidenen waren, of zelfs: 
jullie, heidenen (Rom. 11:13). Paulus' woorden in Rom. 9-11 be
heersen Barths Israëlleer, en zijn behandeling van die hoofdstukken 
in KE 134-179 vormen dan ook uitstekende en eenvoudige inleiding 
op die leer. 

Scylla en Charibdis 

De in de gemeente telkens weer de kop op stekende Jodenvraag, 'is 
de door geen van haar diensten beantwoorde en te beantwoorden 
christenvraag en kerkvraag. Ze staat als onopgelost probleem en zo 
als schaduw ook achter en boven haar werkzaamheid in de zending 
onder de heidenen'. (KD IV/3 1007) In die zin spreekt Barth in de 
KD telkens over Israël. Hij voert er geen gesprek met de synagoge. 
Met alle dankbaarheid voor wat in de KD wèl geboden wordt, ver
driet dat Marquardt: Hij staat in een al te dialektische verhouding tot 
de Joden, als van een 'Betroffenen - Unbetroffenen' (Israëllehre 
296). Wat Marquardt mist, is aandacht voor hoe de synagoge zich
zelf verstaat. 
Zeker, Barth is ten diepste met Israël verbonden, en fundamenteel 
door Israël geraakt vanwege Gods openbaring, maar in de KD al
thans is hij niet met Israël na Chr. in gesprek. Hij twijfelt zelfs aan de 
zin gesprek en vraagt zich af: 'Zou de Jood anders dan van zijn eigen 
wortel uit, in erkenning van het hem juist als Jood allereerst toege
wende heil der gehele wereld, in volledig nieuwe lezing van zijn 
eigen heilig boek op zijn verwerping van zijn messias terug kunnen 
komen en diens discipel worden?' (KD IV 1006) Barth kan hier dit 
gesprek niet voeren omdat hij een kerkelijke - kerkkritische - dog
matiek schrijft. Regelrechte verkondiging aan de synagoge, joden-
zending, is onmogelijk. 'Immers, zij zijn Israëlieten, hunner 
is. . .etc. ' (Rom. 9:4v!). Informatiegesprekken, zeker, die zijn zin
vol en Barth heeft ze ook gevoerd, met Schoeps, met Rabbijn Petu-
chowski. Niettemin geeft hij Marquardt toe dat er in zijn Israëlleer 
een leemte is te bespeuren, want ook over mensen als Baeck, Buber, 
Rosenzweig, die een modern verstaan van hun jodendom vertegen
woordigen, spreekt hij niet. Het bijbelse Israël eiste zoveel denk
kracht van hem dat hij eenvoudig de tijd en het vermogen niet vond 
zich ook nog met hen bezig te houden. 'Alleen - en hier voel ik mij 
ietwat onzeker - hoe zal uw eigen, die leemte opvullende, mijn lij
nen in gewenste richting doortrekkende Israëlleer er wel uitzien? Ik 
behoef een zo wijs man als u niet aan te duiden welke 'gevaren' bij 
deze onderneming zouden kunnen opduiken en zich uitwerken.' 
(GA 422) In het latijn voegt hij er aan toe: Komt op de Scylla terecht, 



wie de Charibdis wil vermijden?! Welke gevaren zouden het zijn, 
die hij hier niet eens aanduidt? We kunnen voorzichtig vermoeden 
dat dit het fascinerende is van het wonder van Gods volk. De existen
tie van Israël vormt het énige Godsbewijs, zegt Barth herhaaldelijk. 
Hij kan tenslotte ook geen genoegen nemen met de beschrijving van 
kerk en synagoge als 'twee wijzen van geloven' (Buber) of 'twee 
geloofswegen' (Rosenzweig). 
Zou hij zich hebben verheugd over de - enigszins modieuze - manier 
waarop heden ten dage wel gesproken wordt over de joods-christe
lijke traditie? Wandelt men met het gebruik van die term niet al te 
gemakkelijk heen over de empirisch onloochenbare tweeheid? Nee, 
de synagoge, waarmee de kerk als haar wortel behoort te leven, 
vormt voor haar geen andere confessie, laat staan een andere religie 
(Ad limina 39v.). De christenheid lijdt onder dit schisma in de éne 
gemeente als onder haar zwaarste wond, waarover zij zich niet ge
makkelijk troosten kan of mag. 
Er is in de kerken, voorlopig slechts hier en daar, een diepe aandacht 
en liefde voor het Jodendom ontstaan. Er is onder Joden zo nu en dan 
een verbazingwekkende aandacht voor wat 'christenen' beweegt -
waar hebben zij het aan verdiend? - , een grondige aandacht voor de 
gestalte van Jezus, zodat men wel spreekt over de 'Heimholung 
Jesu'. Of het fundamentele schisma daarmee ook maar overbrugd 
wordt? Barth zou deze gegevens wellicht rekenen tot de aanwijzin
gen van de nieuwe, in Christus nog verborgen werkelijkheid der 
wereldgeschiedenis (IV 3 818). Maar aanwijzingen zijn geen open
baringen, ook al gaat het om de geschiedenis van de Schrift - Joden 
hebben het hebreeuwse OT bewaard! - , de geschiedenis van de kerk 
of van de Joden. Barth spreekt ook over de stichting van de staat 
Israël zeer voorzichtig. De Joden zijn present in de wereldgeschiede
nis, niet ondanks maar wegens hun verkiezing; na het verdwijnen 
van de tien stammen, zijn zij als rest de representant van gans Israël. 
'Is misschien de nu zo verrassende uit de taal van bijbel en kerk, uit 
de 'tale kanaans' plotseling weer in de krant overgegane naam van 
deze nieuwe staat geen aanmatiging, maar de uitdrukking van een 
stand van zaken?' (KD III 3 , 214) 
De vraag is echter wat er gaat gebeuren als men een andere bepaling 
van het Jodendom wil geven, zoals Marquardt die vraagt (Israellehre 
356). Stel dat men in dit verband het antisemitisme - 'die ziekte, die 
zo ongeveer iedere niet-Jood in een of andere vorm in zich schijnt te 
dragen' (KD III/3 249) - wil bestrijden door anders over Jezus Chris
tus te spreken dan het NT? Stel dat men over Israël zó wil gaan 
spreken dat Jezus in het volk opgaat, deel uit gaat maken van 'zijn 
omgeving'? Ik heb het vermoeden dat Barth hierop doelt, als hij zegt 
dat wie de Charibdis wil vermijden op de Scylla terecht kan komen. 
Het zou betekenen dat heidenen Jood moeten worden en dat de weg 
van Jezus een historische vergissing is: hij is de Christus niet; het 



messiaans geheim is en blijft in Israël verborgen en in de kerk wordt 
ten onrechte het Onze Vader gebeden. 
Barth zegt het zeer ingrijpend anders: wie ooit zichzelf, in de zin van 
de bijbel, met de mens-voor-god wil identificeren is er, goedschiks 
of kwaadschiks, toe genoopt zich met deze Joodse mens te identifi
ceren. Ligt daarin niet de diepste grond van het antisemitisme? 'Zich 
te laten zeggen dat men, om van zijn kant verkoren te zijn,... öf zelf 
Jood öf bij deze Jood behoren moet! Wie wil zich dat laten zeggen of 
ook zelf zeggen? Gods verkiezing - dat zegt ons de geschiedenis der 
Joden - is de verkiezing van een ander ... Wie is die ander? De 
Jood? Ja, denken wij en we hebben argwaan tegen, haten en bestrij
den de Jood als de concurrent, die ons in de schaduw stelt, die wij 
zulk een prae niet gunnen. Terwijl het toch in de waarheid de Jood, 
namelijk de ene Jezus Christus is, die in de verlorenheid en tegelijk 
in de volharding van de Joodse existentie ons aanziet, de ander, die 
nu juist voor ons, juist als het nieuwe hoofd der ganse mensheid de 
ene verkorene is. (KD III/3 255) 

Afkortingen: 

GA V Gesamtausgabe V. Briefe 1961 -1968 (Zürich 1975) 
LZ Letzte Zeugnisse (Zürich 1969) 
KE Kurze Erklarung des Römerbriefes (München 1956) 
Judenfrage Die Judenfrage und ihre christliche Beantwortung in: 

Der Götze wackelt (hrg. K. Kupisch, Berlijn 1961) 

Israellehre Friedrich-Wilhelm Marquardt. Die Entdeckung des Ju-
dentums für die christliche Theologie. Israël im Denken 
Karl Barths (München 1967) 

Israël Bertold Klappert. Israël und die Kirche. Erwagungen 
zur Israellehre Karl Barths (TEH 207, München 1980) 



Paul van Dijk 

Verzoening in Christus en verzet tegen 
verniet(ig)ing' 

Karl Barth en de massavernietigingswapens 

1. Inleiding 

Vaak hoort men het verwijt, dat Barth inzake het oorlogsvraagstuk 
inconsequent geweest zou zijn. Zo zou hij bijvoorbeeld zijn stand
punt over het recht van desnoods gewelddadig verzet tegen de natio-
naal-socialistische staat na 1945 niet op dezelfde wijze volgehouden 
hebben tegenover het communisme en de Oostblokstaten. Hij zou -
zo luidt een ander verwijt - in zijn scheppingsethiek KD III, 4 uit
spraken met betrekking tot de oorlog gedaan hebben, die hij later met 
het oog op de kernwapens meende te moeten corrigeren. Daar komt 
bij dat velen Barths herhaaldelijke en éénduidige, maar verspreide 
uitlatingen over de kernwapens uit de jaren vijftig en zestig niet ken
nen, zodat men zelfs de atomaire integratie van West-Duitsland in 
het westelijke afschrikkingssysteem met zijn scheppingsethiek van 
1951 meende te kunnen legitimeren. 
Deze bijdrage wil daarentegen laten zien, dat men Barths positie 
dient te verstaan als een consequente en actualiserende uitleg van de 
Theologische Verklaring van Barmen (1934) in een nieuwe situatie. 
Barth blijft zijn theologische en ethische grondpositie trouw juist 
door niet eenvoudig a-historisch eenmaal ingenomen standpunten te 
herhalen, maar door zich contextueel te uiten zonder zijn stelling-
name door de actuele situatie te laten bepalen. Het verstaan van zijn 
positie wordt bemoeilijkt door het feit dat hij zich niet voegt in het 
gebruikelijke alternatief van veiligstelling van de vrede door (even
tueel atomaire) afschrikking enerzijds en de radicaal pacifistische 
ontwapeningsthese anderzijds. Zo maakt hij - concreet en actueel -
onderscheid tussen het gebruik van oorlogsgeweld in het voor-ato
maire tijdperk enerzijds en het dreigen met massavernietiging in het 
atoomtijdperk anderzijds. Op deze wijze kan hij de vraag naar het 
grensgeval van gerechtvaardigde noodweer binnen een staat en tus
sen staten (men denke aan bevrijdingsbewegingen) onderscheiden 
van de door hem principieel ongeoorloofd geachte noodweer met 
behulp van massavernietigingswapenen. Of, om het met de woorden 
van B. Klappert te zeggen: 'Barth heeft zijn uitspraken over de 
'rechtvaardige oorlog' uit KD 111,4 (bedoeld is, in aansluiting aan 
Luther, het grensgeval van gerechtvaardigde, want opgedrongen 
noodweer) niet afgezwakt, maar in het vraagstuk van de atoomwa-



pens juist tot consequente en volle gelding gebracht'. 2 

2. De voor-atomaire situatie (1951) 

Barth schrijft zijn stuk over het oorlogsvraagstuk in KD III,4 3 in 
1951, onder de indruk als hij is van de beide wereldoorlogen. Hij 
begint met een onopgesmukte beschrijving van de naakte werkelijk
heid van het moderne oorlogsbedrijf, dat hij karakteriseert als mas
samoord en massavernietiging, waarvoor elke burger medeverant
woordelijk is (p. 516). Elke oorlogsmystiek en dito heroiek - dat het 
zou gaan om eer, recht of vrijheid - dient te worden ontmaskerd: het 
gaat uiteindelijk om 'kolen en kali, om erts, olie en rubber, om afzet
gebieden en communicatiewegen', om roof in dienst van econo
misch gewin (p. 517) en het gevolg is de vernietiging van combattan
ten en non-combattanten, van militairen en burgers zonder onder
scheid (p. 518). 

2.1 Het gelijk van het pacifisme tegenover de pseudo-bijbelse recht
vaardiging van de oorlog 

Kerk en theologie zijn op noodlottige wijze met deze brutale werke
lijkheid van de oorlog vervlochten geraakt, voorzover er door de 
hele na-constantijnse en neo-protestantse kerkgeschiedenis tot en 
met W. Herrmann, A. Schlatter en P. Althaus een pseudo-bijbelse 
rechtvaardiging van de oorlog is geweest. Deze rechtvaardiging ging 
gepaard met een zich afzetten tegen en angst voor de pacifistische 
'dwepers', een angst die slechts de keerzijde is van de eenzijdige 
aanvaarding van de militaire machtsstaat (p. 523). Volgens Barth 
heeft de kerk daarentegen juist de opdracht 'zich teweer te stellen 
tegenover de satanische leer, dat oorlog principieel onvermijdelijk 
en derhalve principieel gerechtvaardigd zou zijn, dat het in deze we
reld nu eenmaal niet anders kan en dus ook in orde is, wanneer er 
steeds weer oorlogen zijn, waaraan dan vanzelfsprekend ook christe
nen moeten deelnemen' (p. 526). Daartegenover onderstreept Barth 
het relatieve gelijk van de pacifistische these: er pleit oneindig veel 
meer voor het rigoureuze neen van het pacifisme dan voor het toe
geeflijke ja van de gangbare theologie en de officiële kerk (p. 520). 
'Het waarheidsmoment van de pacifistische these' doet zich heden 
sterker gevoelen dan ooit tevoren (p. 527). Het enige problematische 
aan het pacifisme is volgens Barth 'het principiële en het absolute', 
zijn ingebouwde neiging tot zwart-wit-denken, waardoor de werke
lijkheid geweld aangedaan wordt. 

2.2 De actualisering van Barmen V 
Tegenover de pseudo-bijbelse rechtvaardiging van de oorlog, waar
van Barth zich principieel distancieert, en het principiële pacifisme, 
waarvan het waarheidsmoment zich steeds sterker aan hem opdringt, 



stelt Barth zijn actualisering van de 5e these van Barmen, die gaat 
over de taken van de staat: 
'Oorlog mag niet als een normaal, blijvend, in zekere zin wezens
noodzakelijk element opgevat worden van datgene, wat naar christe
lijk oordeel de rechte staat, de door God gewilde politieke orde uit
maakt. Stellig, de staat is als zodanig draagster van geweld en moet 
dit ook kunnen uitoefenen. Maar dat doet ze toch wel, en het is niet 
de eerste taak van de christelijke ethiek om uit te spreken, dat ze dat 
doen moet, laat staan, dat geweldsuitoefening het wezen van de staat 
zou zijn, haar opus proprium (haar eigenlijke werk).. . , maar veel
eer, dat het een opus alienum (een vreemd werk) reeds voor de staat 
is, wanneer ze geweld moet gebruiken' (p. 522). 
De primaire opdracht van de staat is de opbouw van een door recht, 
vrede en vrijheid gekenmerkte samenleving voor allen, een sociale 
democratie dus (p. 524-526). En in het verlengde daarvan heeft ze 
zich in te zetten voor een rechtvaardige vredesordening tussen de 
staten. Een rechtvaardige vrede in en tussen de staten is dus naar 
christelijk inzicht de eerste opdracht van de staat. Om aan het mis
bruik, dat sedert 1934 van Barmen V is gemaakt, het hoofd te bie
den, heeft Barth - geheel in het verlengde van zijn uitlatingen in KD 
111,4 - in 1965 een tekstwijziging voorgesteld. De tekst uit 1934 
zegt: 'De Schrift zegt ons, dat de staat naar goddelijke beschikking 
de taak heeft in de nog niet verloste wereld, waarin ook de kerk staat, 
naar de mate van menselijk inzicht en menselijk vermogen, onder 
bedreiging met en uitoefening van geweld, voor recht en vrede te 
zorgen'. In 1965 stelt Barth voor om de gecursiveerde woorden te 
wijzigen in: ' . . . het gemeenschappelijk welzijn en dus recht, vrede 
en vrijheid te dienen, - desnoods (in een noodgeval, grensgeval) ook 
onder bedreiging met en uitoefening van geweld'. 4 

2.3 Het grensgeval van noodweer in de voor-atomaire situatie 
Na zich zo afgegrensd te hebben in de eerste plaats tegenover een 
principiële rechtvaardiging van oorlog, maar dan ook tegenover een 
principieel pacifisme, en op grond van zijn actualisering en herfor
mulering van Barmen V komt Barth tot een zorgvuldige bepaling 
van datgene, wat Luther 'iustum bellum' ('rechtvaardige oorlog' en 
niet 'rechtvaardiging van de oorlog') noemde en wat Barth nu nauw
keuriger 'uiterste grensgeval van gerechtvaardigde, want van bui
tenaf opgedrongen noodweer' noemt (p. 527). Zo'n uiterste grens
geval kan een christelijke ethiek niet ontkennen. Juist met het oog 
daarop kan ze niet principieel pacifistisch zijn, kan ze niet onder alle 
omstandigheden elke vorm van bewapening en verzet afwijzen (p. 
529). Men kan hier concreet denken aan Barths Tjechische brief 
(sept. 1938), zijn brief aan een pacifiste uit Holland (okt. 1938),5 

zijn uitleg van de Schotse belijdenis (maart 1938) en zijn uiteenzet
tingen in Rechtfertigung und Recht (juni 1938) over het grensgeval 



van gerechtvaardigde noodweer. Hadden de kerken in en buiten 
Duitsland maar wat meer rekening gehouden met deze mogelijkheid 
van geboden verzet, misschien zouden ze wat moediger weerstand 
geboden hebben aan het in Duitsland zich vestigende nationaal-soci-
alisme! 
In 1951 nog houdt Barth zo'n grensgeval van noodweer voor ge
rechtvaardigd in het geval van een aanval op de 'onafhankelijkheid, 
neutraliteit en territoriale integriteit van Zwitserland' (p. 529). Om 
dezelfde reden is hij dan ook nog voorstander van een algemene 
dienstplicht in Zwitserland en kan van dienstweigering naar zijn me
ning slechts sprake zijn in bijzondere, concrete gevallen. 
Deze principiële stellingname met betrekking tot het grensgeval van 
desnoods gewelddadig verzet in een voor-atomaire situatie heeft 
Barth nooit herroepen; hij heeft er juist uitdrukkelijk aan vastgehou
den als uitleg en actualisering van Barmen V. In het reeds genoemde 
gesprek uit 1965 zegt hij, dat men hopelijk uit zijn uiteenzetting in 
KD III,4 begrepen heeft, dat hij zich om te beginnen voor 99 procent 
verzet tegen oorlog en het militaire wezen. Dan blijft er nog maar 1 
procent over. Men kan hem dus moeilijk verwijten dat hij oorlogs-
theologie bedreven zou hebben, aldus Barth. Niettemin, dat ene pro
cent is er ook: een principiële pacifist is hij ook niet. Hij meent reke
ning te moeten houden met de mogelijkheid dat de staat in een nood
toestand geraakt, waarin haar niets anders overblijft dan - zoals zij 
het zo vaak naar binnen moet doen - nu ook naar buiten geweld te 
gebruiken. Van deze nood moet echter geen deugd gemaakt worden. 
In West-Duitsland heeft men Barths constatering van de mogelijk
heid van het uiterste grensgeval van legitieme noodweer (de 1 pro
cent) misbruikt om er de remilitarisering van de Bondsrepubliek mee 
te legitimeren! Tot in de Bondsdag toe heeft men met KD 111,4 in de 
hand zich erop beroepen dat Barth de oorlog zou rechtvaardigen! 
Zelfs bondspresident Heuss heeft verwezen naar de KD en gezegd: 
'Wat ten zuiden van de Lörrach (dus in Zwitserland) geldt, moet dat 
ook niet ten noorden van de Lörrach (dus in de Bondsrepubliek) 
gelden?'. Barths commentaar: 'Ik kan slechts zeggen, dat is baar
lijke nonsens'. 6 

Ook in een brief aan Daniël Pache van mei 1964 verklaart hij met 
zoveel woorden, de inhoud van zijn KD-tekst ten principale niet te 
hebben teruggenomen.7 Heeft hij echter zijn positie uit 1951 niet 
teruggenomen, dan kunnen zijn uitspraken uit de late jaren vijftig 
met Klappert slechts verstaan worden als een laten gelden in de ato
maire situatie van een standpunt uit de voor-atomaire situatie. 

2.4 Massavernietigingswapens - geen wapens van het recht 
Slechts op één punt namelijk heeft Barth zijn uiteenzettingen uit KD 
111,4 later zelf bekritiseerd en wel op het punt van de verandering van 
de gehele situatie door de atoomwapens. In het reeds meermalen 



genoemde gesprek uit 1965 zegt hij het te betreuren dat in de KD niet 
staat, wat nu wel in de encycliek Pacem in terris staat, nl. dat in het 
atoomtijdperk de rede zich ertegen verzet, oorlog nog langer als een 
passend middel tot herstel van recht te beschouwen. De atoomwa
pens hebben naar zijn mening de situatie dusdanig veranderd, dat 
men nu zeggen moet: 'het is welletjes'. Wat hij in 1951 nog 'voor 1 
procent' meende te moeten zeggen, wordt door de atoombewape
ning achterhaald. Indien oorlog vandaag betekent atoomoorlog, dan 
kan men alleen nog maar zeggen: 'dan dus geen oorlog'. Het grens
geval van gerechtvaardigde noodweer uit KD III,4 is niet van toepas
sing op atomaire afschrikking met massavernietigingswapens. In de 
reeds genoemde brief aan Daniël Pache schrijft hij, het te betreuren 
dat hij in de KD de mogelijkheid van atomaire bewapening niet in 
zijn overwegingen heeft betrokken, daar deze immers door haar aard 
de legitimeringsgrond voor het grensgeval van een oorlog ter discus
sie stelt: 'De verdediging van onze bondsstaat door middel van 
atoomwapens zou een tegenspraak in zichzelf zijn'. 
Terzijde zij opgemerkt, dat in Nederland een man als Dippel, die 
zich theologisch aan Barth oriënteerde en die met instemming ver
wees naar KD 111,4 (met name naar de paragrafen 'Die Ehrfurcht vor 
dem Leben' en 'Der Schutz des Lebens') niettemin van mening was 
dat de in de laatste paragraaf door Barth behandelde grensgevallen 
van collectieve oorlog niet helemaal pasten op de met de atoombe
wapening gegeven totaal nieuwe situatie van onze cultuur. Hij achtte 
Barths reserves door de atoombewapening achterhaald: wat Barth 
nog 'grensgevallen' noemde, kwam naar zijn mening toen al neer op 
zelfmoord, overmoed en ijdelheid.8 

3. Het atomaire tijdperk (1957-1959) 

Al voor 1957 had Barth stelling genomen tegen massavernietigings
wapens, zij het haast terloops. Zo sprak hij bij de oprichtingsverga
dering van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam in 1948 over de 
gevaren van de 'dreigende atoombom'. 9 Ook in KD 111,4 wordt de 
atoom- en waterstofbom, zij het slechts één keer, genoemd in ver
band met de zelfonthulling en ontmaskering van het oorlogsbedrijf 
(p. 519). Vooral in zijn rede voor de 'Volkstrauertag' ('de dag 
waarop de gesneuvelden worden herdacht') in Wiesbaden (nov. 
1954), waarvoor de Hessische regering hem had uitgenodigd, neemt 
Barth uitdrukkelijk stelling tegen de 'herbewapening van West-
Duitsland in het raam van een tegen het Oosten gerichte militaire 
alliantie onder Amerikaanse leiding'. Hij acht deze als zodanig een 
oorlogsbedreiging, omdat het 'onmogelijk is dat de tegenpartij zich 
hierdoor niet offensief bedreigd voelt'. In dit verband noemt hij het 
een 'illusie' te denken, dat men 'het communisme, onder welks 
heerschappij wij geen van allen willen geraken, in plaats van met 



sociale vernieuwing en hervorming met pantserdivisies en atoomge-
schut zou kunnen aanpakken of ook maar afweren, laat staan over
winnen' . 1 0 

In dezelfde rede trok Barth parallellen tussen de remilitarisering van 
West-Duitsland inclusief zijn atomaire integratie in het westelijk 
bondgenootschap en het nationaal-socialisme, omdat deze 'maatre
gelen ter bescherming van de bedreigde westelijke vrijheid . . . pro
ducten van dezelfde paniek en massasuggestie, van dezelfde opge
wonden fantasie, . . . van dezelfde bespeling van dubieuze instinc
ten, van dezelfde haastige vlucht in dreiging met geweld (zijn), als 
waarin die kwalijke zaak van destijds groot geworden is en tot oorlog 
geleid heeft'. 1 1 Hoewel Barth zich dus al eerder geuit had met be
trekking tot de atoombewapening, kan men instemmen met Barths 
biograaf E. Busch, wanneer deze 1958 noemt als het jaar, dat in 
bijzondere mate bepaald werd door Barths activiteiten in verband 
met de atoombewapening.1 2 

3.1 'Het gaat om het leven' (Goede Vrijdag 1957) 
In april 1954 had Albert Schweitzer zich tot deDaily Herald gewend 
met een schrijven, waarin hij de atoomwetenschappers opriep, tot de 
wereld te spreken en deze de waarheid te zeggen. 1 3 Toen tenslotte op 
12 april 1957 de 'Verklaring van de 18 atoomfysici uit Göttingen' 
verscheen, schreef Barth een week later zijn korte bijdrage 'Es geht 
ums Leben' ('Het gaat om het leven', 19-4-1957), dus nog voor het 
op de dinsdag na pasen bekend geworden 'Appèl ter beëindiging van 
alle kernproeven' van A. Schweitzer (23-4-1957). 1 4 

Barth deed een beroep op de burgers van de betreffende staten, om 
met voorbijgaan van hun regeerders de zaak in eigen handen te ne
men. Met alle middelen dienen ze hun regeringen en de pers te ver
staan te geven, dat ze niet willen uitroeien, noch uitgeroeid worden, 
zelfs niet ter verdediging van de 'vrije wereld', of van het socia
lisme. 1 5 

Barth dateerde zijn bijdrage met 'Goede Vrijdag 1957'. Het is niet te 
ver gezocht om daarin met B. Klappert meer te zien dan een tijdsaan
duiding. Veeleer wordt daarin de theologische achtergrond aange
duid, van waaruit K. Barth sedertdien zo ondubbelzinnig stelling 
betrekt. In het eerste deel van zijn in 1953 verschenen verzoenings
leer heeft hij zijn denkbeelden ontwikkeld van de ' vernichtete Rich
ter' ('de vernietigde/tot niets gemaakte rechter'), die in onze plaats, 
eens en voor al, de vernietiging heeft (weg)gedragen.1 6 Het kruis is 
de plek, waar 'das Nichtige' ('de verniet(ig)ing') definitief is over
wonnen en dus heeft afgedaan. Daarom kan men na Christus' kruis 
de 'verniet(ig)ing' niet meer tot instrument maken van menselijk 
handelen in de geschiedenis ter realisering van welke doeleinden dan 
ook. Vanuit deze 'Goede Vrijdag' dient men Barths stellingname 
met betrekking tot de massavernietigingsmiddelen te verstaan als 



praktische exegese van zijn kruistheologie en als concretisering van 
zijn verzoeningsleer. 
In hetzelfde jaar (juni 1957) verzocht Barth in een telegram aan radio 
Warschau de beide wereldmachten dringend om desnoods eenzijdig 
te willen afzien van het nemen van proeven met kernwapens. 1 7 

3.2 Atoombewapening als ongehoorzaamheid jegens het evangelie 
(1958) 

In nauw overleg met E. Wolf, H. Hansch, M. Rohrkramer en H. 
Simon ontwierp Barth in maart 1958 de 'Tien thesen met betrekking 
tot de kwestie van de atomaire bewapening', die anoniem verschenen 
en waarmee de Duitse kerkelijke broederschappen zich in april 1958 
in een interpellatie tot de synode van de Evangelische Kerk richtten. 
In de stellingen 1 en 2 resumeerde Barth wat hij in KD 111,4 met 
betrekking tot het grensgeval van gerechtvaardigde noodweer had 
gezegd. In de thesen 3 en 4 noemde hij de atoomwapens' massavernie-
tigingsmiddelen', die op grond daarvan geen instrument van recht of 
middel in de politiek kunnen zijn (stelling 5) en waartegen de kerk van 
meet af aan, principieel en ondubbelzinnig slechts nee kan zeggen 
(these 6). Derhalve is niet pas het gebruik, maar ook reeds de vervaar
diging en het bezit van massavernietigingsmiddelen ten principale 
zonde jegens God en de naaste (these 7), waaraan geen christen zich 
schuldig kan maken; een stelling, waarbij de 'synodale handreiking 
inzake de kernwapens' van de hervormde synode zich in 1979 aan
sloot, evenals het vredesvotum van de Reformierte Bund in 1982. 
Stelling 8 eist in naam van het evangelie dat terstond een einde 
gemaakt zal worden aan de voorbereiding van een atoomoorlog, 
terwijl stelling 9 de medewerking van christenen aan een dergelijke 
zaak zonder voorbehoud verbiedt. Stelling 10 tenslotte verklaart de 
atoomkwestie tot een kwestie van belijden, de status confessionis,1 8 

doordat ze een tegengesteld standpunt of neutraliteit in deze kwestie 
als verloochening van alle drie de artikelen van het christelijk geloof 
beschouwt. 

In verscheidene Duitse kranten werd na het bekend worden van de tien 
thesen het gerucht verspreid, dat Barth het er niet mee eens zou zijn. 1 9 

Men had immers - zoals we reeds zagen - de door Barth in KD 111,4 
voorgedragen these van een denkbaar grensgeval van legitieme nood
weer van toepassing verklaard op de 'atheïstische' Sowjet-Unie en 
daarom kon Barths positie onmogelijk met het atoompacifisme van de 
'tien thesen' vereenzelvigd worden. In een brief van september 1958 
aan H. Simon heeft Barth toen gezegd: 'Zeg het allen en eenieder, dat 
ik instem met deze thesen (inclusief de tiende), alsof ik ze zelf 
geschreven zou hebben' . 2 0 E. Busch voegt daaraan toe, dat Barth dat 
makkelijk kon zeggen, omdat hij zelf de anonieme schrijver was. 2 1 

Deze 'tien thesen' hebben in Duitsland geschiedenis gemaakt, niet in 
de laatste plaats doordat G. Heinemann in zijn rede van 25 maart 1958 



bij gelegenheid van het grote atoomdebat in de Duitse Bondsdag ze 
tot inhoudelijk richtsnoer van zijn argumentatie heeft gemaakt: 'Zij 
(bedoeld zijn de afgevaardigden van de CDU) hoeven mij niet te 
vertellen, dat volgens de leer van de beide grote kerken er onder 
bepaalde voorwaarden sprake is van een plicht tot militaire dienst. 
De vraag is echter, of dat alles . . . stand kan houden tegenover de 
huidige massavernietigingswapenen. Dat is de kwestie!... Ik noem 
atoomwapens ongedierteverdelgingsmiddelen, waarbij deze keer de 
mens het ongedierte moet vormen'. 2 2 Heinemann stelt de vraag, of 
er 'één reden is die de massavernietigingsmiddelen rechtvaardigt'. 
Massavernietigingsmiddelen zijn zijns inziens moreel niet te verant
woorden. 

Op een interruptie vanuit het CDU-blok: 'Maar noodweer dan!' ant
woordt Heinemann, dat noodweer naar zijn zin en aard een begrensd 
karakter heeft, zodat noodweer met massavernietiging een innerlijke 
onmogelijkheid i s . 2 3 Als de overheid massavernietigingsmiddelen 
bij noodweer betrekt, dan is er volgens Heinemann in navolging van 
Barth een 'recht.. . , ja zelfs de plicht tot het opzeggen van de gehoor
zaamheid'. 2 4 

Barth wees de atoombewapening niet alleen voor Duitsland van de 
hand, maar ' . . . voor alle staten en volken, daar de atoomoorlog in 
geen enkel opzicht meer een rechtmatige oorlog kan zijn, maar nog 
slechts tot de vernietiging van allen kan leiden'. 2 5 Ten aanzien van 
de gretigheid waarmee veel politici naar deze vorm van bewapening 
grepen, verzuchtte hij: dat hij 'de indruk had dat wij in een gekken
huis of in een kleuterschool leven of in beide tezamen: in de kinder
afdeling van een gekkenhuis. Kyrie eleison'. 2 6 Vanzelfsprekend 
was hij dus ook gekant tegen de geplande atoombewapening van 
Zwitserland, welke ook daar ideologisch gelegitimeerd werd door 
een manifest anti-communisme. Bij zijn protest stootte Barth zowel 
bij de Zwitserse predikanten als bij de politici op felle tegenstand. De 
theologische commissie van de Zwitserse kerkenbond, die zich ook 
met de atoombewapening moest bezig houden, stelde na 'letterlijk 
radio-actief geladen vergaderingen' twee tegengestelde adviezen 
op. Het ene, geïnspireerd door Ernst Staehelin, kwam 'via de om
weg van de helaas altijd nog en blijkbaar steeds meer gebroken 
schepping tot de moeizaam bereikte conclusie', 2 7 dat men de politici 
en militairen maar hun gang moest laten gaan. Het andere advies -
het zou een minderheidsvotum blijken te zijn - kwam van de hand 
van Barth en stelde opnieuw de status confessionis: de opdracht van 
de kerk - aldus these 8 - 'kan slechts bestaan in de eenduidige en 
onvoorwaardelijke belijdenis, dat in gehoorzaamheid aan het evan
gelie van Jezus Christus iedere actieve deelname aan een atoomoor
log en de voorbereiding daarvan uitgesloten is' , 2 8 



3.3 De oproep tot vastbesloten verzet tegen de atoombewapening 
(1959 en daarna) 

De officiële politiek liet zich aan de tegenwerpingen zo weinig gele
gen liggen dat zij in juli 1958 het houden van een internationaal 
congres tegen de atoombewapening in Bazel (belegd door het enige 
maanden eerder opgerichte 'Europese Kongres tegen Atoombewa
pening') verbood. Aan het naar Londen verhuisde en in januari 1959 
bijeenkomende congres, waartoe Barth uitgenodigd was, maar 
waaraan hij om persoonlijke redenen niet kon deelnemen, stuurde hij 
een schriftelijke groet in de vorm van een open brief. 2 9 Gezien de 
tegenstelling tussen beter weten en slecht doen van de regeringen 
drong Barth bij bevolkingen en kerken aan op een vastbesloten en 
actief verzet. De beslissende taak van de tegenstanders van atoombe
wapening bestaat naar zijn mening in een niet door vooroordelen 
belaste overwinning van de heilloze ideologisch-politieke tegenstel
ling, d.w.z. in een positie, die van beide kanten vrij is van angst en 
alleen aan God en de werkelijke mens georiënteerd. De vraag dringt 
zich zijns inziens op, of de oppositie tegen de atoombewapening zich 
niet verdichten moet tot actief verzet in de vorm van een openlijke 
oproep tot dienstweigering. 
Deze oproep tot verzet tegen de absolutismen heeft Barth vervolgens 
in zijn collegereeks over 'Het christelijke leven' (1959-1961) theolo
gisch gefundeerd als een aan het christelijk gebed beantwoordende, 
daaruit volgende, want daarin begrepen daad. 3 0 Terecht wijst B. 
Klappert 3 1 erop, dat deze samenhang serieus genomen dient te wor
den bij de interpretatie van dit fragment van de verzoeningsleer, zo
als over het algemeen Barths leer over 'das Nichtige' (KD III ,4), zijn 
verzoeningsleer (KD IV, 1-3) en zijn verzoeningsethiek (KD IV,4 
fragment) een nauwe samenhang vertonen. 
Uiteraard houdt Barths engagement met de atoombewapeningsvraag 
hiermee niet op, al zijn er sindsdien geen nieuwe elementen bij geko
men. Op een vraag van het Amerikaanse tijdschrift 'Christianity to-
day' (april 1959), waarom de grote christelijke kerken niet in staat 
zijn inzake de atoombewapening een helder ja of nee te laten horen, 
antwoordt Barth, dat dit zijn oorzaak vindt in een 'smartelijke stag
natie van het geloof en daarmee van de denk- en handelingsvrijheid 
van de christelijke kerken. Het betekent a) dat haar verhouding tot de 
door haar verkondigde Heer lijdt aan een gebrek aan openheid voor 
zijn heden klaarblijkelijke (!) wil en b) dat zij de haar omgevende 
wereld, die ze dienen lief te hebben, vrezen en deze daarom de oriën
tatie ontzeggen, die ze haar in een uur van hoogste verzoeking en 
gevaar schuldig zijn' . 3 2 

In maart 1962 neemt Barth nogmaals deel aan het verzet tegen de 
atomaire bewapening van Zwitserland door een bijdrage te leveren 
aan de 'Zürcher Woche'. Ook in 1963 zet hij zijn activiteiten inzake 
de atoombewapening voort. In een lange brief (jan. 1963) aan een 



Japans theoloog onderstreept hij de samenhang tussen de in zijn dog
matiek ontwikkelde verzoeningsleer en zijn betrokkenheid in het 
vredesvraagstuk.3 3 In juli 1963 voert hij een gesprek met de kerke
lijke broederschap van Württemberg in Bazel, waarin hij zijn me
ning nogmaals samenvat: 'Een atoomoorlog is vanaf het allereerste 
begin het einde van alle dingen. Daarmee heeft de oorlogvoering zelf 
iedere zin verloren. Daarmee is een einde gekomen aan de mogelijk
heid, dat oorlog ooit nog bellum iustum (grensgeval van legitieme 
noodweer) zou kunnen zijn... Voor de christen blijft derhalve niets 
anders over dan militaire dienstweigering'. 3 4 

3.4 De vredesvraag in relatie tot de Israëlvraag 
De actualisering van Barmen in het vredesvraagstuk is door Barth in 
nauwe relatie gebracht met de Israëlvraag, waaraan in Barmen zo ten 
onrechte was voorbijgezien.3 5 In 1934 had hij het joodse vraagstuk 
wel op de reformierte voorsynode gebracht, maar niet uitdrukkelijk 
op de synode van Barmen. Wel had hij in een brief aan Bonhoeffer36 

geschreven, dat de botsing met de nationaal-socialistische staat op 
een nog beslissender punt zou moeten plaatsvinden. Later (in een 
brief aan E. Bethge uit 1967) betreurt hij het, dat hij niet eerder, maar 
pas sedert 1938 in het joodse vraagstuk een belijdenisvraag heeft 
gezien. In toenemende mate wordt het hem duidelijk datje de Israël
vraag niet kan losmaken van het vredesvraagstuk. Zo schrijft hij in 
een open brief aan Adolf Grau (1966) aan het adres van de belijdenis
beweging 'Kein anderes Evangelium' ('Geen ander evangelie'), dat 
de ware Christus-belijdenis de strijd tegen atoombewapening en an
tisemitisme inhoudt. 3 7 

Auschwitz, 'de technisch perfecte moordmachine met de jood als 
grondstof' en Hiroshima, beide staan in de moderne geschiedenis 
voor de mens als object van massale vernietiging in de zin van: tot 
niets maken, annihilatio; ze vormen de belichaming van het prakti
sche europese nihilisme, waartegen de kerk vanuit het hart van haar 
geloof in de gekruisigde en opgestane Heer alleen maar nee kan zeg
gen. 3 8 Dat lijkt me een juiste samenvatting van de stellingname, 
waartoe Barth zich in de loop der jaren in toenemende mate gedron
gen zag. De - in 1934 wel reeds door Bonhoeffer, maar nog niet door 
Barth geziene - 'status confessionis' inzake het joodse vraagstuk en 
de - in 1958 voor het eerst door Barth uitgesproken - 'status confes
sionis' inzake het atoomvraagstuk horen onlosmakelijk bijeen. 
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MartienE. Brinkman 

De politieke strijdrondomKarlBarüYs 
theologie in Nederland 

Barth en de neocalvinisten 

De strijd die in Nederland vanaf het begin van de jaren dertig rondom 
de politieke konsekwenties van Karl Barth's theologie heeft gewoed 
en soms tot op de dag van vandaag nawoedt, zou ik willen bespreken 
aan de hand van de zogenaamde neocalvinistische kritiek op Barths 
theologie. 
Theologisch is die kritiek niet zozeer vanwege haar originaliteit 
interessant - ze betreft vooral Barth' s opvattingen over de schepping, 
de heiliging en z'n christocentrisme en vindt parallellen in de kritiek 
die van rooms-katholieke en lutherse zijde aan Barth's adres is geuit-, 
maar vooral vanwege de verbinding van theologie en politiek-maat-
schappelijke stellingname. Een verbinding die ook de Nederlandse 
leerlingen van Barth dwong tot een nadere politiek-maatschappelijke 
profilering. 
Voor die verbinding van theologie en politiek was in Nederland met 
name Abraham Kuyper (1837-1920) verantwoordelijk. De door hem 
ontwikkelde gezichtspunten duidt men doorgaans aan als de theologie 
van het neocalvinisme. Het gaat me er hier nu niet om een uitvoerige 
beschrijving van dit neocalvinisme te geven. Hoogstens zij erop 
gewezen dit typisch Nederlandse verschijnsel niet zonder nadere 
preciseringen zomaar te rangschikken onder een van de vele vormen 
van het door Barth zozeer verfoeide 'Neuprotestantismus'. 
Waar het me om gaat is te laten zien hoe een aantal centrale gezichts
punten van dit neocalvinisme in aanvaring kwam met centrale ge
zichtspunten uit de theologie van Karl Barth en hoe deze theologische 
aanvaring ook politiek-maatschappelijke gevolgen had. Hét centrale 
geschilpunt in deze diskussie is de vraag naar de mate waarin de 
zichtbaarheid van het christelijk geloof gefixeerd kan worden en wat 
onze inbreng in die zichtbaarheid is. De diskussie over de al of niet te 
fixeren zichtbaarheid van ons geloof zal ik pogen te ordenen onder de 
begrippen antithese, gemene gratie en koninkrijk Gods'. 

De antithese 

Met recht zou, denk ik, de stelling gewaagd kunnen worden, dat er 
geen motief zo overtuigend is geweest voor zijn aanhangers en zo 



afstotend voor zijn tegenstanders dan het motief van de zogenaamde 
antithese. In 1936 zou Miskotte in een recensie van een Doleantiege
denkboek dan ook schrijven: 'De 'antithese'-gedachte is zó vrucht
baar en verwoestend geweest, dat wij de uitwerking nog nauwelijks 
kunnen overzien' 2. 
Aan het poneren van de antithese ligt Kuypers leer van de wederge
boorte ten grondslag. Het nieuwe dat Kuyper aan dit - het Neder
landse calvinisme zozeer stempelende - leerstuk toevoegt, is dat hij 
deze leer doortrekt tot op een scheiding der geesten op alle levenster
reinen. In de al of niet tot stand gekomen wedergeboorte treedt naar 
Kuypers oordeel 'een differentieering tusschen mensch en mensch' 
in 'die ons in twee soorten doet uiteengaan'3. Voor Kuyper gaat het 
hier om een absolute tegenstelling die reperkussies dient te hebben 
voor het 'gansche terrein des levens'. 
De omzetting die God middels de wedergeboorte in onze harten be
werkstelligt, dient zich uiteindelijk op alle levensterreinen te weer
spiegelen in onze keuze voor of tegen (de) Christus. En van die 
keuze kan men konkreet blijk geven door zich al of niet aan te sluiten 
bij politiek-maatschappelijke organisaties die hun keuze voor Chris
tus in hun statuten, in hun grondslag, hebben vastgelegd. Feitelijk 
kwam daar tenminste de politiek-maatschappelijke doorwerking van 
de wedergeboorte op neer. 
Ik beperk me hier tot deze uiterst summiere weergave van Kuypers 
denktrant om nu verder vooral in te gaan op het kontrast dat dit den
ken vormde met de geloofsgezichtspunten die in de kring van de 
theologie van Karl Barth werden ontwikkeld. Een kontrast, dat ik -
zoals boven reeds vermeld - zou willen bespreken onder de noemer: 
al of niet gefixeerde zichtbaarheid van het geloof. 
Van dit kontrast hebben Barth en de zijnen ook al vroeg blijk gege
ven toen zij via Kolfhaus' Kuyper-biografie en via de Duitse verta
ling van Kuypers Stone-lectures zelf kennisnamen van Kuypers op
vattingen4. Een groter kontrast dan tussen Kuypers opvatting van 
geloof, waarin zozeer het voldongen feit van de zichtbare wederge
boorte vooropstaat én Barths in de Römerbrief van 1922 geformu
leerde opvatting van geloof als 'Hohlraum' is amper denkbaar. Daar 
waar de neocalvinisten vanuit de wedergeboorte de levensheiliging 
als een menselijke opdracht én mogelijkheid zagen, daar roept Barth 
in de Römerbrief 'uit: 'Alsob 'Heiligung' eine menschliche Möglich-
keit ware!' 5 . 
Niet alleen hier in de Römerbrief maar ook in latere publikaties als 
bijvoorbeeld het artikel 'Rechtfertigung und Heiligung' en het sa
men met zijn broer Heinrich geschreven werk Zur Lehre vom Heili
gen Geist geeft Barth er blijk van meer naar Luthers sterk aktualis-
tisch getoonzette geloofsbegrip te neigen - tot uitdrukking komend 
in het bekende simul iustus ac peccator - , dan naar Calvijns sterk 
door de volharding der gelovigen gekleurde geloofsbegrip6. Dit ak-



sentverschil in de geloofsbeleving, dat men inderdaad - weliswaar 
met de nodige nuanceringen - tot Luther en Calvijn kan herleiden, 
werd in de jaren dertig van weerszijden, zowel van de zijde van de 
neocalvinisten als van de zijde van de barthianen, opgeblazen tot een 
fundamenteel verschil van inzicht inzake de onderlinge verhouding 
van rechtvaardiging en heiliging. 
Na de Tweede Wereldoorlog zien we dat enerzijds Barth ten aanzien 
van het vragenkomplex rondom het begrippenpaar rechtvaardiging
heiliging meer in de richting van Calvijn opschuift - dat blijkt met 
name uit z'n positiebepalingen ten opzichte van Kohlbrugge - en dat 
anderzijds bij de neocalvinisten zeker iemand als Berkouwer meer 
oog krijgt voor het door Luther belichaamde geloofstype, waarin 
nadrukkelijker plaats wordt gelaten voor het altijd maar weer aange
vochten karakter van ons geloof7. Wanneer Barth dan ook in de jaren 
vijftig de Engelse vertaling van Berkouwers Geloof en Heiliging on
der ogen krijgt, vermeldt hij het werk in K.D., IV/2 met de toevoe
ging: 'mit dem weithin übereinzustimmen ich mich besonders 
freue' 8. 
De massieve, neocalvinistische benadering van de wedergeboorte 
als een onaangevochten, vaststaand feit is nu in de jaren vijftig dus 
duidelijk doorbroken, terwijl Barth steeds nadrukkelijker - met als 
klimax zijn doopleer - over de essentiële rol van de mens in Gods 
heilsplan is gaan spreken. Voorzover dan ook de leer van de anti
these teruggreep op een specifieke, uitgesproken geloofsopvatting 
waartegenover een even specifieke, andere geloofsopvatting kon 
worden geplaatst, kunnen we konkluderen, dat die tegenstelling na 
de oorlog verdwenen is. 
Maar daarmee is de politiek-maatschappelijke uitwerking van deze 
leer in de Nederlandse samenleving bepaald nog niet verdwenen. In 
het herderlijk schrijven van de Nederlandse Hervormde kerk uit 
1955 over Christen-zijn in de Nederlandse samenleving - dat groten
deels van de hand van Miskotte was - wordt de doorwerking van de 
antithesegedachte nog expliciet bestreden. Na eerst uitdrukkelijk so
lidariteit te hebben beleden met de desolate mens van na de Tweede 
Wereldoorlog - een solidariteit die velen konkreet gestalte hadden 
gegeven in de zogenaamde 'Doorbraak' 9 - formuleert men in de 
volgende bewoordingen z'n houding tegenover de antithesege
dachte: 'Wij weten, dat wij met dit zicht op de christelijke roeping 
(de solidariteit dus, m.e.b.) verschillen van vele mede-gelovigen 
( . . . ) . Ook wij geloven, dat de strijd tussen de heerschappij van 
Christus en de machten der duisternis het eigenlijke is, dat zin ver
leent aan het wereldgebeuren en aan ons handelen daarin. Maar wij 
geloven ook, dat de scheiding tussen beide in dit tijdsgewricht zeer 
moeilijk is aan te wijzen en dat ze in het algemeen niet samenvalt met 
die tussen de aspiraties en organisaties van de christenen en niet-
christenen in deze tijd. Wie het zo stelt, miskent de werkelijke ver-



houdingen, zoals zij onder Gods oordeel en Zijn geduld zijn gewor
den. Er is een opgestapelde angst bij velen, die christenen heten, en 
er is een dringend verlangen naar geestelijke bevrijding, bij velen, 
die geen christenen genoemd willen worden. Er is onderworpenheid 
aan de machten van de tijd in christelijke kring, die het anders-zijn 
verlamt. Er is een zegenrijke onrust en opstand tegen veel wat ver
keerd is bij niet-christenen, die hen opwekt om nieuwe wegen te 
gaan, waarvan wij het niet zouden wagen te zeggen, dat Gods welbe
hagen er niet op rust ' 1 0 . 
In het bovenstaande citaat wordt het feit van een antithese tussen de 
heerschappij van Christus en de machten der duisternis niet ontkend, 
maar wordt eerder aandacht gevraagd voor het feit, dat de scheidslij
nen wel eens heel anders zouden kunnen lopen dan men op het eerste 
gezicht zou vermoeden. Daarmee keerden zij zich tegen de neocalvi-
nistische neiging die scheidslijn min of meer via de statuten - 'de 
grondslag' - te markeren. Maar aan het erkennen van diepe scheids
lijnen in onze kuituur ontkwamen ook de opstellers van het herder
lijk schrijven niet. 
Achteraf kan men, denk ik, vaststellen, dat de neocalvinisten zich 
nogal eens overdreven pessimistische voorstellingen maakten over 
de godsdienstige intolerantie van onze samenleving en extreem opti
mistische voorstellingen koesterden over de maakbaarheid van een 
christelijke samenleving. Daarentegen kan men, denk ik, eveneens 
vaststellen, dat vele Doorbraaktheologen een overdreven optimisti
sche voorstelling hebben gehad van de godsdienstige tolerantie van 
onze samenleving en extreem pessimistische opvattingen koesterden 
over de daadkracht van duidelijk geprofileerde christelijke organisa
ties en instellingen. 

De gemene gratie 

Wellicht zou men kunnen zeggen, dat dat wat het herderlijk schrij
ven over christen-zijn in onze samenleving in 1955 aan positiefs 
signaleert bij niet-christenen in zekere zin parallel loopt aan wat 
Kuyper een halve eeuw eerder signaleerde in z'n driedelig werk over 
de gemene gratie. Aan dit werk lag de voor Kuyper in menig opzicht 
uiterst belangrijke ervaring ten grondslag, dat 'de wereld mee- en de 
kerk tegenvalt' 1 1. Het essentiële verschil is echter, dat dat wat de 
opstellers van het herderlijk schrijven - Miskotte en de zijnen - aan 
'ware woorden', onrust en menselijkheid buiten de muren van de 
kerk aantroffen, door hen met de uitstraling van het heer-zijn van 
Christus werd verbonden en dat Kuyper en de zijnen hier in de eerste 
plaats geneigd waren aan Gods bewarende scheppingsgenade te den
ken. 
Daar waar de antitheseleer de tegenstellingen tussen christenen en 
niet-christenen in onze kuituur op de spits dreef, beoogde de gemene 



gratieleer juist deze tegenstellingen te temperen. Het feit, dat men in 
de theologie van het neocalvinisme de spanning tussen antithese- en 
gemene gratieleer niet echt in een vruchtbare spanning heeft kunnen 
omzetten, is, denk ik, een van de redenen waarom deze theologie als 
geheel - zo moet mijn konklusie in dit Doleantiejaar wel luiden - er 
niet in geslaagd is echt blijvend nieuwe perspektieven aan te dragen 
voor de vraag naar ons christen-zijn in een samenleving anno 1986. 
Meteen moet daar echter aan toegevoegd worden, dat het wat mij 
betreft ook nog niet geheel duidelijk is welke konstruktieve elementen 
vanuit de theologie van Karl Barth blijvend een belangrijke rol in de 
bezinning op de vraag naar ons christen-zijn in de huidige samenle
ving zouden kunnen spelen. Dat Barths theologie een duidelijk kriti
sche rol ten opzichte van allerlei gemakkelijke neocalvinistische 
identifikaties heeft kunnen spelen, lijkt me echter buiten kijf. Laat ik 
volstaan met een duidelijk voorbeeld. 
Kuypers gemene gratieleer kon heel gemakkelijk in de klassieke 
voorzienigheidsleer ingevouwen worden. Gods bewarende schep
pingsgenade komt immers tot uitdrukking in de wijze waarop God de 
schepping bewaart, de mens daarin een rol speelt en de geschiedenis 
door God geleid wordt. Zo kunnen alle drie centrale begrippen van de 
voorzienigheidsleer, de conservatio (bewaring), de cooperatio (de 
medewerking) en de gubernatio (leiding) ook in de gemene gratieleer 
een plaats krijgen. En zo kon de gemene gratieleer ook ten grondslag 
liggen aan een christelijke geschiedenisduiding, die uiteindelijk zou 
uitmonden in wat wel werd genoemd 'het drievoudig snoer': God, 
Nederland en Oranje. Over 'zichtbaarheid' gesproken! Met name 
over deze zogenaamde christelijke geschiedenisduiding hebben de 
Nederlandse barthianen de fiolen van hun toorn uitgestort. 
In dit verband duikt herhaaldelijk aan de zijde van de barthianen de 
vergelijking tussen de neocalvinistische anti-revolutionairen en de 
'Deutsche Christen' op en ligt de parallel tussen enerzijds bijvoor
beeld artikel 4 van de 'Richtlinien der Glaubensbewegung Deutsche 
Christen' uit 1932 en anderzijds het eerste artikel van het program van 
de Anti-Revolutionaire Partij voor de hand. Het ene artikel luidt:' Wir 
stehen auf dem Boden des positiven Christentums. Wir bekennen uns 
zu einem bejahenden artgemassen Christusglauben, wie er deut-
schem Luthergeist und heldischer Frömmigkeit entspricht' en het 
andere artikel luidt: 'De Antirevolutionaire of Christelijk-Historische 
richting vertegenwoordigt, voorzooveel ons land aangaat, den grond
toon van ons volkskarakter, gelijk dit, door Oranje geleid, onder 
invloed der Hervorming, omstreeks 1572, zijn stempel ontving; en 
wenscht dit, overeenkomstig de gewijzigde volkstoestand, in een 
vorm die aan de behoeften van onze tijd voldoet, te ontwikkelen' ' 2 . 
Nu is zo'n vergelijking, zeker nu we na de Tweede Wereldoorlog 
weten hoe moedig vele antirevolutionairen zich in de oorlog gedragen 
hebben, nogal wrang en onbillijk1 3. Maar een bepaald zakelijk recht 



blijft de vergelijking toch wel behouden. Zowel voor de antirevolu
tionairen als voor de 'Deutsche Christen' was het feitelijk bijkans 
onvoorstelbaar, dat hun christelijk geloof wel eens een grootheid 
tegenover hun nationale geschiedenis zou kunnen zijn. 
Vooral op dit punt, ten aanzien van de vermeende twee-eenheid 
Schrift en Historie heeft Barths theologie in Nederland duidelijk een 
wissel omgezet. Om het aan een konkreet punt te illustreren: sinds de 
introduktie van Barths theologie in Nederland is het volkslied ter 
gelegenheid van nationale feestdagen in een kerkdienst niet meer 
vanzelfsprekend. De vanzelfsprekende band tussen Gods geschiede
nis en onze geschiedenis is door Barth scherp aan de kaak gesteld. 
Overigens zij hier wel bij aangetekend, dat het aksent in de vooraf
gaande zin vooral op het bijvoeglijk naamwoord 'vanzelfsprekend' 
dient te liggen. Want een bepaald verband bestond er voor Barth wel 
degelijk. De onbevangenheid bijvoorbeeld waarmee hij zowel de 
Eerste als de Tweede Wereldoorlog een gericht Gods kon noemen en 
de vrijmoedigheid waarmee bijvoorbeeld Miskotte in 1945 in de be-
vrijdingsdienst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam over 'Gods vijan
den vergaan' kon spreken, zijn er even zovele indikaties voor - en er 
zouden nog veel meer voorbeelden te noemen zijn - , dat voor Barth 
en de zijnen nooit de band tussen Gods geschiedenis en onze ge
schiedenis is doorgesneden1 4. 

Wél is die band door Barth kritisch doorlicht. Doorlicht met het licht 
van Christus. Zoals Barth dat ook gedaan heeft met de band tussen 
het christelijk geloof en het natuurrecht en de zogenaamde schep
pingsordinantiën. Maar ook hier is die band niet van a tot z doorbro
ken. Om een paar voorbeelden te noemen: zowel z'n uiteenzettingen 
over de man-vrouwverhouding, over de homofilie als over de oorlog 
illustreren weliswaar inderdaad hoe konsekwent Barth poogde het 
'natuurlijke' vanuit Christus te doorlichten, maar illustreren ook 
hoezeer het 'vanuit Christus' niet bij machte is de konkrete uitkom
sten van Barths overwegingen van a tot z te dragen. Ook Barth blijkt 
het 'natuurlijke' - what ever that may be - nodig te hebben 1 5. Het is 
te veel gevraagd om - zo zeiden de neocalvinisten en velen hebben 
het hen sindsdien nagezegd - de christologie heel de werkelijkheid te 
laten dragen. 

Het koninkrijk Gods 

Hoewel in het voorafgaande werd betoogd, dat de antithese- en ge
mene gratieleer enigszins op gespannen voet met elkaar staan, kan 
men beide invalshoeken desondanks gemeenschappelijk zien als 
achtergrond van de neocalvinistische benadering van de verhouding 
kerk-koninkrijk. Voortbordurend op het onderscheid tussen de kerk 
als instituut en de kerk als organisme kon men al naar gelang vanuit 
de leer van de antithese - met de kwaadaardige wereld van de Chris-



tusloochenaars op de achtergrond - of vanuit de leer van de gemene 
gratie - met de gekerstende kuituur als wenkend perspektief - al 
datgene, wat buiten de kerk als instituut aan christelijke organisaties 
was opgebouwd, tot het koninkrijk van God rekenen. Het koninkrijk 
Gods met naast de kerk dus nog een verlengstuk kreeg zo wel heel 
sterk iets maakbaars. Het koninkrijk viel min of meer te organise
ren 1 6 . 
Een dergelijke gedachte was Karl Barth volstrekt vreemd. Vanaf z'n 
Römerbriefe tot en met de laatste delen van de Kirchliche Dogmatik 
spreekt Barth over onze politiek-maatschappelijke aktiviteiten 
slechts in 'gleichnisartige' termen met betrekking tot het koninkrijk 
Gods. Voorzover Barth een model heeft ontwikkeld voor de verhou
ding kerk-koninkrijk, moeten we daarvoor te rade gaan bij z'n - niet 
toevallig in de Tweede Wereldoorlog nader ontwikkelde - doopleer, 
inklusief het later in K.D., IV/4 gepubliceerde fragment onder de 
titel 'Es komme dein Reich', en bij zijn korrespondentie met Oost-
duitse en Hongaarse christenen1 7. Het beeld dat Barth hier ontvouwt 
van een Kirche ohne Macht' en van een 'Minderheitskirche' is in
middels - deels door de sekularisatie daartoe gedwongen - niet al
leen voor de Oosteuropese kerken, maar ook voor de Westeuropese 
een uiterst realistisch beeld geworden. Ik krijg de indruk, dat men 
inmiddels in de DDR aan een eerste verwerking van dit kerkbeeld is 
begonnen 1 8, maar dat men elders nog amper is toegekomen aan de 
verwerking van de perspektieven die Barth ons geschilderd heeft. 

Barth en de neocalvinisten 

Als er één groep in de kerk is geweest waar Barth zich altijd geweldig 
aan geërgerd heeft, dan zijn net wel de Nederlandse neocalvinisten. 
In het voorwoord van K.D., III/4 spreekt Barth over 'Menschen un-
verstandigen, kalten und harten Herzens, auf die man nicht zu horen 
braucht'. Na het verschijnen van Berkouwers beroemde Barthstudie 
over de triomf der genade in de theologie van Karl Barth heeft Barth 
echter spijt van deze scherpe veroordeling en merkt hij vervolgens in 
het voorwoord van K.D., IV/2 op, dat hij 'in der Hoffnung es gabe 
dort noch Andere seinesgleichen, die in ihrer Allgemeinheit bösen 
Worte (. . .) in aller Form zurücknehmen möchte' 1 9 . Zoals zo vaak 
zijn de felste diskussies meestal de meest verhelderende. Zeker geldt 
dat van de diskussie die gedurende een kleine dertig jaar tussen Barth 
en de zijnen en de neocalvinisten is gevoerd. Uiteindelijk heeft die 
diskussie in elk geval tot een verheldering van de volgende gezichts
punten geleid: 
1. De tegenstelling (antithese) tussen de heerschappij van Christus 
en de machten der duisternis kan men niet op grond van een bepaalde 
opvatting van de zichtbaarheid van het geloof voor eens en altijd 
trefzeker traceren. 



2. Begrippenparen als 'Schrift en Historie' en 'God, Nederland en 
Oranje' hebben de neiging feitelijk tot tamelijk naadloze identifika-
ties uit te groeien en zo tot zeer specifieke opvattingen van zichtbaar
heid van het christelijk geloof aanleiding te geven. Niet ten onrechte 
sprak Miskotte in dit verband de waarschuwende woorden: 'Wie op 
kijkartikelen in plaats van op geloofsartikelen uit is, wordt altijd 
door wat er zoal te kijk is, in het nauw gedreven' 2 0. Aan het adres 
van Barth en de zijnen zij echter opgemerkt, dat zij inzake de verhou
ding van Gods geschiedenis tot onze geschiedenis niet echt een alter
natief hebben ontwikkeld en misschien ook wel niet wilden ontwik
kelen. Hooguit biedt Barths korrespondentie met Oost-Europa een 
aanzet vanuit een nadere bezinning op de verhouding kerk-konink-
rijk ook tot een nadere positiebepaling tussen Gods geschiedenis en 
onze geschiedenis te komen. Al met al kan men, denk ik, als konklu
sie van deze beknopte weergave van Barths aanvaring met de Neder
landse neocalvinisten vaststellen, dat veel in deze diskussie inmid
dels gedateerd is en dat aan beide zijden de posities ook wat verscho
ven zijn, maar dat de vragen die in deze diskussie ter sprake kwamen 
in wezen precies dezelfde zijn als die nu een rol spelen in het gesprek 
dat gaande is tussen Barths theologie en de bevrijdingstheologie, de 
feministische theologie, enz. Het is de vraag naar de mogelijkheid 
van identifikaties. Uiteindelijk is het de vraag naar de al of niet te 
fixeren zichtbaarheid van het christelijk geloof. 
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Bert Schuurman 

Karl Barth en de bevrijdingstheologie 

Toen ik in 1984 een bijdrage schreef voor de feestbundel, vervaar
digd ter ere van prof. Honig, kon ik niet weten een voorspellende 
geest te hebben! Ik probeerde in die bijdrage (Kok-Kampen, 1984, 
p. 39 v.) een hermeneutische vraagstelling te ontwikkelen met be
trekking tot de relatie tussen het denken van Barth en de in Cuba tot 
stand gekomen presbyteriaanse geloofsbelijdenis. Ik deed dat door 
zowel het denken van Barth als het belijden van de christenen in 
Cuba in een bepaalde context te plaatsen. Zo werd een hermeneuti
sche circulatie op gang gebracht tussen twee theologische situaties. 
Wat het denken van Barth betreft bediende ik me vooral van wat hij 
naar voren heeft gebracht rondom Job: Job als de mens die in vrijheid 
(los van het do-ut-des-schema) kiest voor het verbond met God en 
daarin op God lijkt, die immers ook vrij - zonder belangen - kiest 
voor het verbond met de mens. 
Ik kon toen niet bevroeden dat de Peruaanse bevrijdingstheoloog 
Gustavo Gutiérrez met een boek zou komen eveneens gewijd aan Job 
(Hablar de Dios. Desde el sufrimiento del inocente. Una reflexión 
sobre el libro de Job. Lima 1985). Eveneens opmerkelijk is dat Gu
tiérrez in dit boek uitvoerig verwijst naar Karl Barth en inzonderheid 
naar datgene wat hij naar voren brengt over Job. Het bevestigt een 
sympathie die reeds eerder bij Gutiérrez waar te nemen viel. Van de 
Europese theologen vindt hij bijzonder Barth en Bonhoeffer belang
rijk, terwijl bv. Bultmann voor hem weinig betekenis blijkt te heb
ben (zie: LaFuerza historica de lospobres. Lima 1979, p. 323 vv.). 
Dat komt volgens hem doordat Barth werkelijk theo-loog is en de 
vraag naar God centraal stelt; daardoor komt bij Barth de mens tot 
zijn recht, vooral de arme. Bij Bultmann lijkt het op het eerste ge
zicht veelbelovend: hij vangt aan met de mens, zijn vragen en noden 
en probeert van daaruit de vraag naar God te stellen. Maar doordat 
bij Bultmann een bepaalde mensopvatting aan te treffen is, leidt de 
theo-logie (die met de anthropologie begon) niet tot het reflecteren 
over de arme en verdrukte mens. 
Welnu, deze sympathie met Barth is in het laatste boek van Gutiérrez 
(dat over Job) opnieuw volop aanwezig. Hij stelt dat het spreken 
over God twee dimensies vereist die elkaar nodig hebben en die niet 
zonder elkaar kunnen bestaan. De eerste is de profetische taal; de taal 
van de gerechtigheid en de ethiek, de taal ook van het christelijk 



engagement dat voor het aangezicht van God zich inzet voor econo
mische en politieke bevrijding van de niet-personen (zo duidt Gutiér
rez de massa's van zijn continent aan). Deze profetische taal wordt 
omsloten door een contemplatieve of mystieke taal: dat is de taal van 
het 'chinnam' (Job 1:9; het 'om niet' liefhebben van God). Die taal 
moet Job leren verstaan. Hij heeft zich ingezet voor de arme en ver
drukte. Hij is wat dat betreft onberispelijk ('inocente', onschuldig, 
zoals de ondertitel van Gutiérrez' boekje aangeeft). Terecht verde
digt hij zich tegen het denken over God in termen van causaliteiten 
zoals hij dat bij zijn vrienden waarneemt: God kan niet verstaan wor
den in een deterministisch wereldbeeld. Maar Job dient ook wat zijn 
ijveren voor de gerechtigheid betreft en wat zijn vernedering aangaat 
door te dringen tot de achter de profetische taal gelegen contempla
tieve en mystieke dimensie: God schept om niet, heeft om niet lief en 
verwacht van de mens als Zijn beelddrager dezelfde volharding in de 
relatie met Zich en met de medemens. Het gaat om de dimensie van 
het 'gratuïete' (het spaanse woord 'gratuidad' is een sleutelwoord 
voor het verstaan van dit boekje van Gutiérrez). 
Het is duidelijk dat Gutiérrez met zijn verwijzing naar de dimensie 
van het 'gratuiete' de praktijk ten dienste van de bevrijding niet wil 
afzwakken. Integendeel: hij wil dat engagement alleen maar verdie
pen en onderstrepen. Dat kan juist doordat de voor die bevrijding 
zich inzettende arme (of de met die arme zich solidariserende verte
genwoordiger van andere sociale klassen) zich niet opsluit in een 
wetticistisch activisme maar heilzaam zijn praktijk relativeert. In die 
relativering wordt het engagement zakelijker, minder pathetisch en 
ook duidelijk van langere adem. Wie in liefde uit is op veranderingen 
terwille van hen die lijden zal zich niet één-twee-drie uit het veld 
laten slaan bij de eerste de beste teleurstelling. 
Het zijn deze gedachten van Gutiérrez die ik graag in deze bijdrage in 
betrekking zet tot het theologiseren van Barth. Ik doe dat ook omdat 
het eigenlijke gesprek tussen de latijnsamerikaanse bevrijdingstheo
logie en Barth nog gevoerd moet worden. Theo Witvliet (in: De weg 
van de zwarte Messias. De hermeneutische uitdaging van zwarte 
theologie als een theologie van bevrijding. Baarn 1984. p. 97) merkt 
ten aanzien van het belangrijke en omvangrijke boek van Clodovis 
Boff ('Theologie und Praxis') op: 'Niet alleen blijft hier de protes
tantse liberale theologie van Schleiermacher tot Troeltsch onge
noemd, maar ook het religieus socialisme en het werk van Barth!' 
Zulks in tegenstelling tot het denken van bv. Cone; Witvliet laat op 
voorbeeldige wijze zien hoe vruchtbaar het is voor Cone én Barth 
bevrijdingstheologie en dialectische theologie met elkaar in verbin
ding te blijven plaatsen. Juist zó zijn beide voor elkaar lastige en 
kritische gesprekspartners, overigens op onvermoede plekken ook 
bondgenoten. Alleen al de 'Werdegang' van Barth's theologisch 
denken kan zulks doen vermoeden (de jonge Barth!). Helaas is in het 



overgrote gedeelte van de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie 
Barth echter een afwezige. Dat heeft natuurlijk veel te maken met het 
feit dat die theologie overwegend in handen is van theologen van de 
'catholica'. En op een enkele uitzondering na is Barth niet erg bekend 
bij de weinige protestantse theologen; als ze hem al kennen zijn zij 
gemakkelijk aanhangers geworden van de beschuldiging van een 
buiten de context geplaatst citaat van Bonhoeffer over 'openbarings-
positivisme'. 
In enkele (helaas onvertaalde) artikelen heeft de Argentijnse metho
dist José Miguez Bonino zich met Barth bezig gehouden. Uit persoon
lijke ontmoetingen met hem weet ik hoe het ontdekken van Barth in de 
vijftiger jaren voor hem een belangrijke doorbraak is geweest in zijn 
theologische geschiedenis. Ook hém heeft Barth de instrumenten 
aangereikt die hij nodig had om in zijn continent zowel het gesprek 
met de katholieke theologie als met de theologie van de revolutie 
(Shaull!) zinvol te voeren. 
Mijn bedoeling is nu een gesprek te construeren tussen Barth, Gutiér
rez en Bonino. Dat gesprek vindt plaats; het zal nog wel enige tijd 
voortduren. Het is wellicht niet nodig op te merken hoezeer mijn eigen 
geschiedenis bij dit gesprek betrokken is. Ik kan me mijn theologisch 
bezig-zijn noch zonder Barth noch zonder bevrijdingstheologie voor
stellen! Ik wil dat gesprek rond een drietal themata groeperen. Het 
eerste is theologisch-methodologisch: waar haalt de theologie haar 
kennis vandaan? Het tweede is oecumenisch van aard: de meerderheid 
van de bevrijdingstheologen is katholiek; heeft de manier, waarop 
Barth tegen de katholieke theologie is aangegaan betekenis voor de 
appreciatie van die (katholieke) bevrijdingstheologie? Het derde be
treft de relatie tussen bevrijding en 'verlossing'; Gutiérrez ontkent dat 
er verschil tussen beide is (er is maar één geschiedenis) - zou Barth dat 
ook zo kunnen zeggen? Hoe loopt de bemiddeling tussen beide? Bij 
deze drie themata houden we voortdurend in het oog dat we proberen 
het gesprek tussen de drie genoemden te construeren. 
1) Niet te ontkennen is dat Barth furieus polemiseert tegen een 
theologische kenleer die zich bedient van de voorhof methode. Daar
mee bedoel ik die manier van theologiseren die er van uitgaat dat 
allerlei belangrijke vragen alle mensen en alle wetenschappen ge
meenzaam zijn, dat er ook een bepaalde overeenkomst is tussen wat 
christenen en niet-christenen daar over zeggen en dat je hoogstens zou 
kunnen beweren dat de christen (door openbaring!) van bepaalde 
dingen wéét waarvan de niet-christen geen verstand heeft. 
Een dergelijke voorhof-theologie zag Barth zowel in het cultuurpro-
testantisme als in de katholieke theologie. In beide systemen ging men 
ervan uit dat er een 'Bindesstrich'-theologie kon worden gemaakt: we 
weten niet alleen iets door de rede maar ook door God; of: niet alleen 
de bijbel reikt ons (theologische) kennis aan, we halen die ook uit het 
geweten of uit de natuur of uit de kerk. 



Die manier van theologiseren verliest haar degelijkheid voor Barth 
o. a. door de Tweede Wereldoorlog en wat deze oorlog aan sociale en 
economische ellende onthulde in een tot op die tijd als christelijk of 
beschaafd gekwalificeerd Europa. 
Na deze schokkende ervaring begint voor Barth de methode van de 
christologische concentratie. Zijn theologie wordt christocentrisch. 
Noch de filosofie, noch de wetenschappen, noch de religie, noch de 
ervaring kunnen begrippen leveren voor de rechte theo-logie. De 
leer van de drievoudige gestalte van het woord Gods komt in de 
plaats van alle voorhof- of 'Bindesstrich'-methoden. 
Bijzonder spannend voor ons thema is eveneens dat Barth dit ook 
ontdekt in het licht van de discussies over socialisme en revolutie. 
Het moge volstaan hier te verwijzen naar de verschillen tussen Rö
merbrief I en Römerbrief II. Het is niet zo dat mensen (christenen) al 
een idee meenemen van wat revolutie of verandering zou kunnen 
zijn en vervolgens God begroeten als Degene Die zich belast (mede) 
met de verwerkelijking ervan. Elke religieuze of theologische onder
bouwing van historische processen is veroordeeld. God definieert 
Zijn eigen veranderingen; de revolutie van God wordt door God be
paald en door God uitgevoerd. 

We zijn ons ervan bewust dat later, inzonderheid bij de zgn. 'Lich-
ter-lehre' de zaken genuanceerder naar voren worden gebracht. 
Toch heb ik de indruk dat dat meer schijnbaar is dan wezenlijk (zie 
voor heel deze zaak: J. Wissink. De inzet van de theologie. Een 
onderzoek naar de motieven en de geldigheid van Karl Barth's strijd 
tegen de natuurlijke theologie. Amersfoort 1983). Het is wel zo dat 
allerlei lichten schijnen; ze doen dit echter niet op grond van een 
ontologische verwantschap met het licht van de openbaring, maar 
meer omdat het licht van die openbaring historisch effectief is geble
ken: de verzoening produceert haar eigen geschiedenis! Zelfs de 
lichten van de schepping behoeven de kenweg via Christus. 
Uiteraard geldt het voorafgaande ook voor begrippen als 'bevrij
ding' en 'verlossing'. We zijn ons ervan bewust dat de bevrijdings
theologie een voorkeur heeft voor het woord 'bevrijding' (libera-
ción); men oordeelt dat de notie 'salvación' (verlossing) een 'Wir-
kungsgeschichte' heeft die de inhoud van dit begrip teveel in de rich
ting van een verticalistisch en individualistisch verstaan van heil ge
voerd heeft. Toch blijft de methodologische vraag zo recht overeind. 
Waar haalt iemand als Gutiérrez de inhoud van 'bevrijding' van
daan? Gaat zo'n begrip door de kraakinstallatie van een christocen-
trische methode? Is Jezus Christus het hoogtepunt van een historisch 
proces van bevrijding? Of is Hij degene die souverein en met 
volmacht bekleed onthult wat nu eigenlijk precies bevrijding is? Die 
vraag gaat vooraf aan het gesprek over het totale ('holistische') ver
staan van bevrijding; wat is dan precies die 'heelheid'? Weten we dat 
al? Worden onze intuïties bewaarheid in woorden en daden van Je-



zus? Of openbaart Hij ons wat werkelijk aan de hand is? 
Het feit dat men deze vragen stelt betekent niet dat men niet over
tuigd is van de noodzaak van diepgaande politieke en economische 
veranderingen in Latijns Amerika. Het moge duidelijk zijn dat ie
mand als Bonino op dit punt zijn sporen verdiend heeft. De vragen 
onthullen geen reserves betreffende theologische of civiele moed. 
Het is aan de andere kant natuurlijk tekenend dat die vragen vooral 
van een protestants theoloog komen. De katholieke traditie heeft een 
referentiekader waarbinnen de voorhof- of 'Bindesstrich' theologie 
gemakkelijk verwoord kan worden. Ik denk uiteraard aan het begrip
penpaar natuur-bovennatuur of natuur-genade. Ik heb echter de in
druk dat Gutiérrez op twee manieren probeert duidelijk te maken dat 
zijn theologische methode werkelijk theo-logisch probeert te zijn. In 
de eerste plaats valt niet te ontkennen dat de verwijzingen naar bij
belse bronnen bij hem veelvuldig voorkomen. Hij leunt, wat de in
vulling van het begrip 'bevrijding' betreft, heel sterk tegen het Eerste 
Testament (inzonderheid de uittochts- en profetentradities daarin) 
aan. In Latijns Amerika is de dialoog tussen christelijke en rabbijnse 
theologen goeddeels onbekend; des te meer verrast het tot welke 
resultaten Gutiérrez komt met zijn lectuur van de bijbelse teksten: 
het blijkt dat de lezing vanuit het perspectief van de arme bijzonder 
rijke resultaten oplevert. In de tweede plaats is de notie van de 'gra-
tuidad' zoals Gutiérrez die in zijn laatste boek (dat over Job) ontwik
kelt een poging aan de genoemde gevaren te ontkomen. Het moge 
zijn dat er allerlei intuïties (de ervaring!) en analyses (de weten
schappen!) zijn die inzicht geven in wat bevrijding is: het is niet zo 
dat God automatisch de bekroning is van die verwachtingen of ana
lyses. De genade is 'gratuïet'. God is niet nodig; juist omdat Hij niet 
nodig is, is Hij nodig. 

Uiteraard is het voor Gutiérrez wezenlijk duidelijk te maken dat de 
God die hij in zijn theologie be-reflecteert, de God is Die verwach
ting mag rechtvaardigen bij de niet-personen. Dat is zijn eerste zorg. 
De vraag van Barth aan hem blijft echter belangrijk. Dat geldt inzon
derheid het tweede niveau van 'bevrijding' zoals hij dat thematiseert: 
een filosofisch-cultureel begrip dat doet denken aan Marcuse, mis
schien zelfs aan de leermeesters die hij in zijn existentialistische pe
riode gekend heeft. Omgekeerd is natuurlijk de vraag naar de rele
vantie van Barths christocentrische concentratie voor het inschatten 
van en zich engageren in historische bevrijdingsprocessen belang
rijk. Bij Barth zélf moge de bekende brief aan Hromddka (1939) 
geen breuk betekenen met zijn theologische methode, hoe zit het met 
de theologie van de 'barthianen'? Zijn er elementen en criteria in 
Barth's theologie aanwezig die met een zekere evidentie kunnen be
pleiten dat de kennis via Christus verkregen, aansluit aan de kennis 
via de krant verkregen? Mïguez klaagde er wel eens over dat (net als 
bij Sartre) de politieke opstellingen van Barth onberispelijk (voor-



beeldig!) zijn, maar dat theologisch gezien er vaak sprake was van 
een zekere acrobatiek. Het lijkt me - ik rond dit eerste punt af - dat 
Barth en de bevrijdingstheologie rondom deze thematiek vruchtbaar 
dienen te communiceren. Is het bijzondere algemeen genoeg? En is 
het algemene bijzonder? 
2) Het is bekend dat Barth's aanval met betrekking tot de katholieke 
traditie zich centreert in de afwijzing van de analogia entis. Er is 
geen ontologische verwantschap tussen de schepper en de schepse
len. Voor Barth zijn én de burgerlijke theologie én de katholieke 
theologie rondom het eerste Vaticanum zo arrogant van aard dat ze 
radicaal dienen te worden afgewezen: er is geen weg van het reli
gieus subject naar de werkelijkheid van God toe. 
Uit het oeuvre van Gutiérrez is af te leiden dat hij zich wat zijn 
katholieke traditie betreft duchtig heeft laten inspireren door Karl 
Rahner. Merkwaardigerwijze komt de naam van deze toch zeer in
vloedrijke theoloog in de registers van de KD niet voor. Is er reden 
voor te vermoeden dat Rahner een uitzondering geweest zou zijn 
voor Barth (zie: B. Wentsel, Natuur en genade. Een introductie in en 
confrontatie met de jongste ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke 
Theologie inzake dit thema. Kampen 1970. pp. 102-168, 400-410. 
Vergelijk stelling V van deze dissertatie: 'In de theologie van K. 
Rahner heeft het kerygma slechts een relatief-noodzakelijke beteke
nis')? Ik vermoed het niet. Hoe subtiel Rahner ook de verhouding 
tussen natuur en bovennatuur ('predisponibiliteit') omschrijft en hoe 
belangrijk het ook voor hem is de werkelijkheid van de genade Gods 
tegenover de natuur als 'gratuiet' (niet-noodzakelijk; het genade
karakter van de genade wordt onderstreept) te kenschetsen - men 
kan toch niet ontkennen dat de stelling van Wentsel veel waarheid 
bevat. Ook bij Rahner is 'analogia entis' aan te treffen! 
Het is uiteraard duidelijk dat Rahner en Gutiérrez na Vaticanum II 
theologiseren. Het triomfalisme van de katholieke theologie na Vati
canum I is beiden volledig vreemd. Beide hebben net als Barth ge
voeligheden ontwikkeld voor het afwijzen van de religieuze vanzelf
sprekendheden van de burgerlijk-religieuze mens. Vooral bij Gutiér
rez is de aanval op het christendom van 'de' burger even massief en 
afwijzend als bij Barth. Een belangrijk punt van overeenkomst. 
De Uruguayse theoloog Juan Luis Segundo formuleert een vraag aan 
Barth (die niet zo expliciet bij Gutiérrez te vinden is): houdt de afwij
zing van de analogia entis niet in dat het heil geen handen en voeten 
krijgt? Segundo smeedde de term 'historisch docetisme' om de ver
legenheid van de protestantse traditie met betrekking tot de verhou
ding tussen heil van God en historische werkelijkheid te omschrij
ven. Beide - Segundo en Gutiérrez - doen dit zonder daarmee uit te 
spreken dat het bevrijdingsproces in Latijns Amerika (waarin chris
tenen participeren) een of de verwerkelijking van het heil van God is. 
Zij bouwen voldoende reserves in om op dit punt tot waakzaamheid 



op te roepen. Toch valt niet te ontkennen dat 'bevrijding' iets is waar 
de mens op aangelegd is, iets dat de mens verwacht - van God, Die 
rijker geeft dan vermoed kon worden maar toch datgene geeft (klem
toon) wat de mens menselijkerwijze kon vermoeden. 
Ik denk dat er voor Barth alle reden zou zijn ook ten aanzien van 
Gutiérrez het 'solo verbo' en 'solo Christo' aan te heffen. Het mag 
waar zijn dat Sobrino en Segundo de laatste jaren bezig zijn geweest 
met het uitwerken van het christologische hoofdstuk binnen de be
vrijdingstheologie, even waar mag zijn, wanneer men beide werk
stukken aandachtig bestudeert, dat het hoofdstukken zijn en niet als 
Barth de toegang tot de theologie zélf. Mofokeng ondernam een ge
durfde poging de christologische ontwerpen van Sobrino en Barth 
met elkaar in verbinding te brengen (zie: T. A. Mofokeng, The Cru-
cifiedamong the Crossbearers. Towards a Black Christology. Kam
pen 1983); zeker zal in zijn spoor verder nagedacht moeten worden 
over de verhouding tussen the 'long Good Friday' (222) van de on
derdrukte zwarten en wat traditioneel de Goede Vrijdag wordt ge
noemd. De vraag is: is de Goede Vrijdag de bekroning en onderstre
ping van de 'long Good Friday' of heeft de Goede Vrijdag een eigen 
soortelijk gewicht dat een specifiek licht werpt op die 'long Good 
Friday'? Heeft het specifieke eigen betekenis dat blijkens veel cre
do's van veel kerken het lijden van Jezus het lijden van de toorn Gods 
is geweest? Dat er nog een derde woord is: 'verzoening' naast de 
woorden 'bevrijding' en 'verlossing'? En is het mogelijk daarover te 
spreken zonder te vervallen in een theologische taal die vervreemdt 
van de 'long Good Friday', ja die zelfs verduistert door algemeenhe
den als dat alle mensen zondaars zijn? Ik denk dat Mofokeng terecht 
wijst op de noodzaak van een trinitarisch denken met betrekking tot 
die Goede Vrijdag. De titel van één van zijn onderhoofdstukjes 
'Beyond Karl Barth' kan alleen maar reden tot verwachting geven 
wanneer dat verdergaan dan Barth niet zonder Barth gebeurt - zoals 
hij zelf lijkt uit te spreken. 

3) Er is - zo stelt Gutiérrez - slechts één geschiedenis - dat is de 
geschiedenis van de bevrijding die de geschiedenis van de verlossing 
is. Bevrijding en verlossing zijn voor Gutiérrez hetzelfde. Alle be
vrijdingstheologen verwerpen de onderscheidingen van Maritain 
c.s. die er op neer komen dat er twee werkelijkheden zijn, twee 
gebieden: de werkelijkheid van de aardse dingen (hier zijn mensen 
verantwoordelijk, zij het dat de kerk hun gewetens kan verlichten) en 
die van God (hier is de kerk en het geestelijk gezag waarvoor de 
verlichte leek heeft te buigen). Het is geheel en al begrijpelijk dat die 
theorieën van Maritain c.s. verworpen worden. Met behulp daarvan 
is de katholieke kerk in Latijns Amerika (en niet alleen daar) in staat 
geweest een zogenaamde relatieve autonomie van het wereldlijke uit 
te spreken die immer ten gunste van de machthebbers heeft gewerkt. 
De 'Wirkungsgeschichte' van die onderscheidingen a la Maritain is 



niet veel verschillend van die van de twee-rijken- of twee-regimen
tentheorieën: zij bleken uitmuntende wapens te zijn in handen van 
hen die geen belang hadden bij radikale veranderingen in de maat
schappij. 
Bonino (in: La nueva frontera de la teologia de America Latina, 
edición preparadapor Rosino Gibellini. Salamanca 1977. p. 241 vv. 
Het artikel van Bonino heeft als titel: 'Praxis historica e identidad 
cristiana') geeft de fronten goed aan, wanneer hij opmerkt dat de 
katholieke theologieën traditioneel het gevaar lopen van een zeker 
monisme, terwijl de protestantse theologieën gemakkelijk in een ze
ker dualisme vervallen (zie ook de feestbundel voor Bonino: Fe, 
Compromiso y Teologia. Homenaje a José Mfguez Bonino. Buenos 
Aires 1985 en daarin de bijdrage van Juan R. Stumme, p. 55 a.w.). 
Bonino is kritisch naar beide zijden. Hij vindt het monisme even 
gevaarlijk als het dualisme. In het eerste geval worden God en het 
historische proces met elkaar vereenzelvigd; in het tweede geval blij
ken er geen raakvlakken te zijn tussen wat God doet en wat in de 
geschiedenis gebeurt. Beide oplossingen acht Bonino onbevredi
gend. Hij wil geen nieuwe kruistochttheologie (ook niet ten aanzien 
van de noodzakelijke sociale en politieke veranderingen in Latijns 
Amerika); hij wil evenmin een credo dat geen relevantie blijkt te 
bezitten voor de concrete historische praktijk. De vraag is derhalve: 
hoe het werken van God zó te verwoorden dat er noch sprake zal zijn 
van identificatie met enig menselijk project noch van gnostiek 
(vlucht uit de geschiedenis). 
Ik heb de indruk dat het woord 'identificatie' te fors is, zeker ten 
aanzien van Gutiérrez. Daarvoor is bij hem de 'eschatologische re
serve' te groot: hoogstens is er sprake van partiële verwerkelijkin
gen, aanlopen, voortekenen, eerstelingen. Dergelijke termen komen 
ook in veel protestantse eschatologieën voor zonder dat dat bij hen 
inhoudt dat mensen subject worden van de constructie van het rijk 
van God. Toch heeft men, Gutiérrez goed lezende, de indruk dat het 
overmachtige werken van God in de geschiedenis evident leidt tot 
feitelijke neerslag: waar het mensen (armen) goed gaat (bevrijding!) 
- daar is God aan het werk, via mensen uiteraard, maar toch... In 
een dergelijk kader kunnen de armen gemakkelijk vehikels van 
openbaring worden: Christus is aanwezig in de geringsten - zo wordt 
door Gutiérrez Mattheus 25 uitgelegd. 
Het is duidelijk dat van een dergelijke bijna ontologische vereenzel
viging van Christus met de armen (of met de zich voor bevrijding 
inzettende armen) bij Barth geen sprake kan zijn. Wél is er een dui
delijke relatie tussen de 'gans andere God', die Barth theologisch 
bereflecteert, en de nederigen en verworpenen: de stijl van de aan
wezigheid van deze God is dat Hij omziet naar degenen naar wie 
niemand omkijkt. Dat leidt echter niet tot identificatie in de ontische 
of ontologische zin van het woord. De vraag is dan wel wat dat 



'omzien' precies betekent. Bonino verwijst nogal eens naar een boek 
van de Franse Dominicaan Benoit Dumas ('Los dos rostros de la 
iglesia alienada' - bv. in: Theologie van verdrukten, Kampen z.j. p. 
145), waarin de relatie tussen het handelen van God en de concrete 
historische gebeurtenissen als volgt wordt aangeduid: de kerk dient 
in Christus de vriend van de armen te herkennen en de armen dienen 
in de kerk Christus te herkennen. Dumas probeert over deze ineen-
vervlochtenheid niet ontisch maar functioneel te denken; anders ge
zegd: minder in termen van zijn dan in termen van verbond en solida
riteit. 
Het lijkt evident dat Barth langs gans andere wegen met deze proble
matiek bezig is. We wezen al op het feit dat het denken van de reli
gieuze socialisten hem - opnieuw - elke vereenzelviging van verlos
sing van Godswege en concrete historische bevrijdingen onmogelijk 
maakte. De verzoening schept haar eigen geschiedenis. God blijft 
het onvervreemdbaar subject van Zijn eigen historie. Het feit dat 
voor Barth die geschiedenis van God vooral duidelijk is geworden in 
de werkelijkheid van de opstanding heeft het hem des te moeilijker 
gemaakt veelbelovende ontwikkelingen aan déze zijde van de wer
kelijkheid van de dood als goddelijke acten van bevrijding te ken
schetsen. Wil dat zeggen dat voor Barth de geschiedenis prijsgege
ven wordt aan de afwezigheid Gods? Op geen enkele wijze! Het 
objectieve - werkelijke - gehalte van de opstanding zet zich histo
risch door. Er is een geschiedenis van de verzoening. Nogmaals, 
mensen mogen deze geschiedenis niet annexeren. Zij zijn er geen 
onderwerp in. Desondanks is die geschiedenis er. 
Vooral vanaf de publikatie van ' Christengemeinde und Burgerge-
meinde' probeert Barth die relatie tussen het menselijk handelen en 
het handelen van God onder woorden te brengen met behulp van het 
begrip 'analogie'. Mensen kunnen nimmer subjecten worden in dat
gene wat God exclusief aan Zichzelf heeft voorbehouden. Mensen 
kunnen wél proberen - en vooral, zij het niet uitsluitend, gelovigen -
analogieën te bedenken, gelijkenissen voort te brengen en referen
ties tot stand te brengen met betrekking tot dit handelen van God. Het 
blijft het handelen van mensen (gelovigen), maar men kan er het 
handelen van God op de wijze van de gelijkenis in aantreffen. Zoals 
mensen geroepen zijn het beeld van God te vertonen, zo kunnen 
handelingen van mensen op politiek en economisch gebied het beeld 
vertonen van het handelen van God. De voorbeelden die Barth ervan 
geeft in het genoemde boekje zijn bekend: uit het feit bv. dat het 
handelen van God openbaar is mag afgeleid worden dat er geen 
plaats kan zijn in het politieke verkeer voor 'Geheimdiplomatie'. 
Het is evident dat voor het ontwerpen en verwerkelijken van die 
analogieën er betrouwbare kennis van God moet zijn. Wie zich de 
strijd herinnert over wat nu eigenlijk precies het beeld van God is, 
waarnaar de mensen gemaakt zijn, houdt zijn hart vast. Want wordt 



zo niet opnieuw de urgentie van de vervaardiging van de gelijkenis
sen afgewenteld op het speculatief-theoretische debat over God? Is 
het ooit mogelijk daaruit te komen? Kan er een ander resultaat zijn 
van dat gesprek dat dan ieder maar toegestaan wordt op zijn eigen 
wijze een beeld van God te maken? 
Ik houd het er op, dat het alle zin heeft op dit punt het gesprek voort te 
zetten. Terecht kunnen de bevrijdingstheologen zeggen dat de analo
gie-theorie van Barth misbruikt kan worden voor stilzwijgen met 
betrekking tot historisch engagement; het mag waar zijn dat Barth 
zélf onberispelijk was in zijn politieke en maatschappelijke keuzen -
van de vele barthianismen kan dat niet gezegd worden (en zij berie
pen zich op de meester zélf). Omgekeerd kan de bevrijdingstheolo
gen niet genoeg gezegd worden dat het geen zin heeft concrete be
vrijdingen in Latijns Amerika te vereenzelvigen met de verwerkelij
king van het rijk van God: dergelijke identificaties zijn niet goed 
voor het Rijk van God maar evenmin voor het concrete historische 
proces, verabsoluteerd als het wordt boven elke kritiek. 
Welnu - in die gezonde spanning tussen dialektische en bevrijdings
theologie zou het ontwerpen van een goede 'gelijkenis'-theorie bij
zonder vruchtbaar zijn. Er is verband tussen verlossing en bevrijding 
- maar er is geen vermenging. Er wordt onderscheiden, maar er 
wordt niet gescheiden. Het lijkt in dit opzicht alle zin te hebben het 
gesprek over de 'theos' van de theologie met alle urgentie voort te 
zetten: wie is die God naar wiens beeld mensen geschapen zijn en op 
wie ze in hun historisch funktioneren dienen te gelijken? Hoe dienen 
de verwijzingen naar Hem, ook op politiek en economisch gebied, 
betrouwbaar, kuis en welsprekend gestalte te krijgen? 
Een theorie van de analogie dus: het lijkt me dat b.a. Jungel (zij het 
doorgaans erg beperkt duits), Moltmann (vooral in zijn laatste boek: 
Politische Theologie, politische Ethik, München 1984) en J. T. Bak
ker (Geloven vragenderwijs, Kampen 1980) inspirerend met deze 
zaken bezig zijn. 
Zo zijn we terug bij het punt waarop Gutiérrez en Barth elkaar ont
moetten: een commentaar op het boek Job. Beide zijn het er over 
eens dat de mens vooral daarin op God dient te gelijken dat hij 'om 
niet' bemint. Het is vanuit die gratuiteit van de verwondering dat de 
mens zijn leven gestalte dient te geven. Welnu, ik heb de indruk dat 
die gratuiteit een bij uitstek politieke en economische lading bevat 
(natuurlijk niet alleen). Doorgaans worden politiek en economie be
paald door de behartiging van het eigenbelang. Dat wordt vooral nog 
steeds duidelijk aan de afgoderij die bedreven wordt met het belang 
van de souvereine, aan elke kritiek onttrokken — staat; het is even
eens volstrekt duidelijk met betrekking tot de exclusief door eigen
belang bepaalde golfbewegingen van het kapitaal. Het werken aan 
een internationale gemeenschap, die de absolute pretenties van de 
staat en van het kapitaal terugwijst - zou dat niet een adekwate uit-



drukking kunnen zijn van het 'om niet' zoals dat in het boek Job en in 
de commentaren daarop van Barth en Gutiérrez wordt gehoord? Het 
is het hart van de theologie - de kennis van God zoals die door Chris
tus verkregen wordt - die uitdrijft tot een engagement waarin niet het 
eigenbelang maar het belang van de ander, vooral dat van de arme en 
arm-gemaakte en arm-gehoudene, gediend wordt (zie vooral: H. D. 
van Hoogstraten, Het gevangen denken). 



PietHoogeveen 

Rome als vraag en vragen aan Rome 

'His theology has twofaces: 
the No and the Yes.' 
John Updike' 

1. Inleiding 

In vergelijking met andere protestantse theologen van de twintigste 
eeuw heeft Karl Barth tijdens zijn leven en daarna een groot aantal 
reacties opgeroepen van rooms-katholieke zijde. De eerste dateren 
uit het begin van de jaren twintig, niet lang nadat Barth in 1921 de 
tweede versie van zijn fameuze Römerbrief 'het licht had doen zien. 
Het tekent Barth, dat hij deze belangstelling uit een voor hem toen 
onverwachte hoek op hoge prijs heeft gesteld, hoewel de meeste van 
deze publikaties, zeker tot ongeveer 1950, meer afwijzende dan in
stemmende geluiden bevatten.2 In 1960 liet Barth zich als volgt uit: 
'Hoe men verder ook over mij denkt, men zal mij de zeldzame roem 
moeten laten, dat sinds de reformatie geen enkele evangelische theo
loog daar (bij de rooms-katholieken, P.H.) zoveel kritische, maar 
toch ook positieve en in ieder geval serieuze belangstelling heeft 
gevonden. ' 3 De mening van G. Foley, als zou het tot 1951 - het jaar 
waarin Hans Urs von Balthasar zijn belangrijke studie over Barth liet 
verschijnen - slechts gaan om de 'dark ages of the Catholic criti-
cism' 4 ziet er in het licht van Barth's eigen woorden een beetje vaal 
uit. Naar mijn mening laat Foley zo bovendien te veel in de schaduw, 
dat de theologische ontwikkeling van Barth zelf niet los gezien kan 
worden van deze 'serieuze belangstelling'. 
Terecht heeft Foley in een later artikel uit 1966 erop gewezen, dat de 
verschuivingen in het rooms-katholieke denken tijdens het Tweede 
Vaticaans Concilie zijn beïnvloed door theologen als Von Balthasar 
en Küng, precies figuren die zich diepgaand en positief met de theo
logie van Barth hebben ingelaten.5 Hij had er wellicht aan kunnen 
toevoegen, dat deze vernieuwing in de Rooms-katholieke Kerk 
slechts wortel kon schieten, omdat er tussen de twee wereldoorlogen 
al een verandering van klimaat had plaatsgevonden. Deze verande
ring is mede te danken aan het werk van bijvoorbeeld Karl Adam, 
Erich Przywara en G. Söhngen, opnieuw critici en gesprekspartners 
van Barth, maar nu van het eerste uur. 6 De 'dark ages' zijn iets 



minder donker dan Foley vermoedt, al wil ik ze van de weeromstuit 
niet. omtoveren tot de 'golden twenties'. 
Waarom trok Barth de aandacht van mensen als Przywara en Adam? 
Niet, omdat hij zich in zijn geschriften al uitdrukkelijk over de 
Rooms-katholieke Kerk en haar theologie had uitgelaten. Barth 
spreekt daarover pas, nadat de eerste rooms-katholieke reacties op 
zijn eigen werk zijn gepubliceerd. Een reden zou kunnen zijn: in 
Barth herkenden zij de zuivere stem van de reformatie. In ieder geval 
gaat dat op voor Erich Przywara. Hij schreef in 1923: 'Wat Barth, 
Gogarten en Thurneysen met de gloed van oude reformatoren-harts
tocht nastreven en tot stand brengen is een echte renaissance van het 
protestantisme.'7 

Vanaf eind 1923 tot aan zijn dood in 1968 is de confrontatie met het 
rooms-katholicisme een niet meer weg te denken karaktertrek van de 
theologie van Barth. Wel zijn er vele jaren, waarin de uiteenzetting 
met 'Rome' een minder levendige plaats inneemt, maar helemaal 
verdwijnen doet ze nooit. Hoewel ik voorzichtig moet zijn met het 
gebruik van indeling in perioden (ik ken de spot van Barth over de 24 
stuks waarin Mozart ooit werd opgesplitst), springen er naar mijn 
mening twee tijdvakken uit. Het eerste betreft de tijd tussen 1923 en 
1932, het tweede beslaat de laatste jaren van zijn leven vanaf 1962. 
In beide perioden is er sprake van intensief persoonlijk contact met 
rooms-katholieken. In beide gevallen is hij gefascineerd door de vra
gen die de Rooms-katholieke Kerk aan andere christenen stelt. In 
beide perioden klinkt er naast een afwijzend neen, ook een instem
mend ja, hoewel de redenen daarvan verschillend zijn. Opvallend is 
ook, dat Barth gedurende deze twee fasen zich ofwel zeer kritisch 
opstelt ten aanzien van de oecumenische beweging, ofwel enigszins 
terughoudend. Wanneer hij echter rechtstreeks betrokken raakt bij 
de oecumenische beweging, zoals ten tijde van de oprichting van de 
Wereldraad van Kerken in 1948, drukt hij zich op scherpe wijze over 
de Rooms-katholieke Kerk uit. 8 

Over Barth's ja en neen tot de Rooms-katholieke Kerk en haar theo
logie wil ik hieronder iets meer vertellen. De al lang niet meer te 
tellen stellingnamen van rooms-katholieke theologen ten opzichte 
van Barth laat ik daarbij buiten beschouwing, tenzij ze Barth's ja en 
neen duidelijk beïnvloed of opgeroepen hebben. 
Ik concentreer me op de twee genoemde perioden. Ze vormen welis
waar slechts de zijvleugels van het hoofdpaneel, de Kirchliche Dog
matik, maar soms kunnen de voorstellingen op de zijpanelen een 
hulp zijn om het middenluik beter te verstaan. 

2. Ik denk een beetje te weten wat katholicisme is 

Afgezien van een logeerpartij op een rooms-katholieke pastorie toen 
hij een kind van vijf was en enkele contacten met de pastoor van het 



naburige dorp toen hij dominee in het Zwitserse Safenwil was, 
maakt Barth pas echt kennis met het katholicisme tijdens zijn profes
soraat in Munster, dat duurde van 1925 tot 1930. Twee jaar voordat 
hij naar dit 'nest van papen en wederdopers' vertrok en gelijktijdig 
met de eerste rooms-katholieke publikaties over zijn werk, verdiepte 
Barth zich in enkele belangrijke specimina van rooms-katholieke 
theologie, met name de Summa Theologica van Thomas van 
Aquino. Met het oog op zijn latere, wijd en zijd bekend geworden 
afkeer van iedere vorm van 'natuurlijke theologie' lees ik met knip
perende ogen wat hij over deze Summa in die tijd aan zijn vrienden te 
melden heeft. 'Donnerwetter, dat heeft tenminste vorm waar men 
het maar openslaat, hoe vreemd alles ook aandoet.' Hij vraagt zich 
verder af, of het aantrekkelijke van de jonge Luther en van Calvijn 
niet zozeer het protestantse aan hen is, maar juist het in beste zin 
katholieke. Twee maanden eerder had hij zijn vrienden onder em
bargo al toegefluisterd: 'Er bestaat een 'natuurlijke theologie', zelfs 
de godsbewijzen zijn niet helemaal te versmaden. Juist vanuit de 
openbaring moet een, weliswaar relatieve en natuurlijk onvolko
men, intellectuele kennis van God geëist worden. Maar zeg het nog 
tegen niemand. Ik moet er eerst nog een nachtje over slapen... ' 9 

Hoe sterk de zuigkracht is geweest die van Thomas op Barth is uitge
gaan, blijkt nog eens enkele jaren later wanneer hij over deel I van de 
Summa werkcollege geeft. Het zit hem niet lekker, dat Thomas met 
een zodanige nauwgezetheid te werk is gegaan, dat er nauwelijks een 
speld is tussen te krijgen. Dat geeft hem het gevoel op z'n rug te 
liggen met als enige uitweg: katholiek worden. De enige speld die hij 
kan vinden is deze: 'Hij (Thomas, P. H.) heeft alles, maar dan ook 
alles geweten met uitzondering van het enige dat hij niet geweten 
heeft, namelijk dat de mens een moordenaar i s . ' 1 0 

Omstreeks begin 1927 maakt Barth kennis met een kring van rooms-
katholieke leken en priesters, waartoe onder meer de godsdienstfïlo-
soof Bernhard Rosenmöller (ooit in zijn studententijd huisgenoot 
van Romano Guardini) en diens vrouw behoorden en de studenten
pastor Robert Grosche, de oprichter van het tijdschrift Catholica 
(vanaf 1932), waarin later diverse rooms-katholieke theologen zich 
over Barth zouden uitspreken. Met de theologiedocenten van de ka
tholieke faculteit was het contact minder nauw. Eén van hen gaf 
trouwens het protestantisme nog slechts vijftig jaar! De onderwerpen 
van gesprek in deze kring die enige tijd regelmatig bijeenkwam, 
waren onder andere de theologische denkbeelden van de katholieke 
Tübingers uit de negentiende eeuw, zoals bijvoorbeeld J. A. Möh-
ler. Zelf had Barth grote waardering voor de boeken van M. J. 
Scheeben ('de beste die de rooms-katholieken in de negentiende 
eeuw gehad hebben'). Ook enkele publikaties van hemzelf werden 
in deze kring besproken. 1 1 Zijn eigen standpunt over de Rooms-
katholieke Kerk brengt hij in deze jaren voor het eerst uitdrukkelijk 



onder woorden. Op 11 juli 1927 houdt hij een lezing onder de titel 
Der Begriff'der Kirche. Hij beschouwt de bijeenkomst, bijgewoond 
door protestanten en katholieken, als een waagstuk van de eerste 
orde en ziet als best mogelijk resultaat, 'dat wij het daarover eens 
worden, waarom en in hoeverre wij het niet eens kunnen worden.' 1 2 

Barth wil niet vanuit een gemakkelijk soort tolerantie alleen maar 
vriendelijk zijn. Iemand dulden is hem eigenlijk beledigen. Hij wil 
zijn gesprekspartners ernstig nemen en ook zichzelf. Hij brengt ver
volgens naar voren, dat protestanten en katholieken dezelfde werke
lijkheid op het oog hebben wanneer zij over 'de kerk' spreken, tege
lijk beklemtoont hij dat diezelfde werkelijkheid door beiden geheel 
verschillend wordt beoordeeld. Dat illustreert hij aan de hand van de 
vier klassieke kenmerken van de kerk: haar eenheid, heiligheid, ka
tholiciteit en apostoliciteit. Helder laat Barth uitkomen, dat wat op 
het eerste gehoor gelijkluidend klinkt (hij geeft enkele frappante 
voorbeelden uit de Institutie van Calvijn en de Catechismus Roma-
nus) nog niet identiek is, omdat het voorteken waaronder bij protes
tanten alles staat, volstrekt verschilt van dat bij katholieken. Dat 
beslissende, protestantse voorteken is: Niet wij hebben God, maar 
God heeft ons. Mensen ervaren God wel, maar zij beschikken niet 
over zijn genade. We leven van de hand in de tand, ook in de kerk, 
juist in de kerk. Voor de duidelijkheid: het gaat Barth in deze jaren al 
niet meer om de oneindige distantie tussen God en mens, maar om de 
vrije genade van God die ons vrijmaakt om daarop te reageren. Even 
lijkt hij in deze toespraak een componist die het niet kan laten om aan 
de piano de hoofdmelodie van zijn nog te schrijven symfonie alvast 
even voor te spelen, een beetje tastend nog, bij lange na niet uitge
werkt, maar onmiskenbaar. 
De lezing uit 1927 met de klemtoon op wederzijdse afbakening is 
niet het enige en laatste woord dat hij in die tijd over de Rooms-
katholieke Kerk te zeggen heeft. Al een jaar later snijdt hij de zaak 
opnieuw aan, maar nu vanuit een geheel ander perspectief. Ik ver
moed dat zijn contacten met enkele rooms-katholieken er niet geheel 
vreemd aan zijn. De alleszins verrassende titel van deze toespraak, 
voor het eerst op 9 maart 1928 gehouden en daarna in hetzelfde jaar 
enkele malen herhaald, luidt Der römische Katholizismus als Frage 
an die protestantische Kirche}2, Uitgangspunt is hier opnieuw het 
begrip 'kerk'. (Tussen haakjes: men voelt hoe Barth in deze periode 
zijn wending maakt naar de 'kerkelijke' dogmatiek). Barth gaat er in 
deze voordracht vanuit, dat protestanten en katholieken zich in één 
en dezelfde ruimte bevinden: de ruimte van de kerk. In die ene 
ruimte dienen we elkaar niet alleen vragen te stellen, maar - en dat 
op de eerste plaats - dienen we ons door de ander vragen te laten 
stellen. Ja, in de vraag die de katholiek aan de protestant stelt, is 
Christus de eigenlijke vragensteller. Dat de katholiek van zijn kant 
zal willen luisteren naar de vragen van de protestant, is voor Barth 



nogal twijfelachtig. Maar dat is voor hem geen reden om zich aan de 
vragen van het rooms-kafholicisme te onttrekken. Voor de katho
liek, aldus Barth, is de kerk 'huis van God'. Men weet daar heel 
goed, dat God in Jezus Christus de eigenlijke hoofdpersoon is: 'Tu 
solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Jesu 
Christe'. Met Jezus Christus staat de katholiek op menselijke, aardse 
wijze (sacrament, priesterschap, pausschap) in contact. Het Woord 
is vlees geworden. Tenslotte, omdat Jezus Christus het eigenlijke 
subject van de kerk is, kan de Rooms-katholieke Kerk autoriteit voor 
zich opeisen. De vraag die Barth nu achter dit alles hoort, is: zijn wij, 
protestanten, eigenlijk in die zin nog wel kerk? Gaat het in het pro
testantisme nog wel om het 'huis van God' of vormen wij een belan
genvereniging van mensen met dezelfde levensfilosofie, van men
sen die God slechts innerlijk beleven, van mensen die met autoriteit 
hoe dan ook niets meer weten aan te vangen? Als dat zo is, als, met 
andere woorden, Schleiermacher, Ritschl en Troeltsch de ware erf
genamen van de reformatie zijn, dan, aldus Barth, 'zou ik morgen 
weliswaar niet katholiek worden, wel echter van de zogenaamde 
evangelische kerk afscheid moeten nemen en voor de keuze tussen 
deze twee kwaden gesteld inderdaad liever katholiek worden. ' 1 4 Het 
katholicisme stelt volgens Barth nog een tweede vraag: in hoeverre is 
de protestantse kerk werkelijk protestant? De reformatoren wilden 
de kerk immers niet vernietigen, er evenmin iets anders van maken, 
maar wilden vernieuwen en herstellen. Zij wilden niet minder, niet 
een zwakkere kerk zijn, maar juist meer, een sterkere kerk zijn. Zij 
wilden dat God werkelijk de Heer des huizes zou zijn. Zij wilden niet 
minder, maar meer ernst maken met de vleeswording van het 
Woord. Zij wilden de kerkelijke autoriteit geheel in dienst stellen 
van het profetische: 'zo spreekt de Heer'. Het liberale protestantisme 
is naar de mening van Barth al een goed eind op streek om deze 
intentie van de reformatoren ongedaan te maken. Vanuit het stand
punt van de oorspronkelijke reformatie bekeken is er meer overeen
komst tussen het katholicisme en het liberale protestantisme, dan 
men meestal aanneemt. 
Wat ik in deze tekst uit 1928 - ik heb hem met groot plezier gelezen, 
alleen al om de prachtig uitgewerkte opzet en stijl - vooral wil onder
strepen, is: voor Barth betekent dialoog tussen protestanten en ka
tholieken zowel kritiek geven als kritiek aannemen. We zullen zien 
dat dit principe ook weer op het andere paneel gestalte krijgt. Het 
tweede dat mij opvalt, is: de scherpe toetssteen is hier de inzet van de 
reformatie. Op het tweede paneel is dat enigszins veranderd. We 
zullen dat nog zien. Mijn laatste opmerking is: in zijn vragen aan het 
katholicisme speelt zijn kritiek op het liberale protestantisme een 
niet te onderschatten rol. Het zou wel eens kunnen zijn, dat dit gege
ven soms een storende bijwerking heeft. Ik denk hier met name aan 
Barth's afwijzing van de 'analogia entis' en de 'natuurlijke theolo-



gie'. Ik zou dat laatste nog iets meer willen toelichten aan de hand 
van de ontmoeting van Barth met Erich Przywara. Barth was het 
scherpzinnige oordeel van Przywara uit 1923 niet vergeten. Op ver
zoek van Barth houdt deze uit het Poolse Kattowitz afkomstige je
zuïet op 5 februari 1929 een inleiding in Munster, waarin hij de 
katholieke visie op de kerk uiteenzet. Hij komt ongeveer bij het om
gekeerde van Barth uit: de reformatie heeft het aan zichzelf te danken 
dat ze afglijdt naar het liberale protestantisme. Volgens Barth was de 
voordracht vakmatig gezien ronduit een delicatesse, een meester
stuk. In een uitvoerige brief aan zijn vriend Thurneysen geeft hij een 
onvergetelijke impressie. 1 5 De volgende dag is Przywara opnieuw te 
gast bij Barth, nu tijdens zijn eigen college. Samen zitten ze aan één 
tafel en voeren een gesprek, waarbij Barth er maar nauwelijks tussen 
kan komen. En dat wil wat zeggen. Twee avonden praten ze uitvoe
rig met elkaar, onder meer over de 'analogia entis', een sleutelbegrip 
in het denken van Przywara. Voor hem (anders dan voor veel van 
zijn katholieke collega's uit die tijd) is 'analogia entis' een wacht
woord voor de transcendentie van God, en niet de potentie van de 
mens om God buiten zijn openbaring om te kennen. Het wil volgens 
Przywara juist zeggen: de mens kan niet over God beschikken, want 
er kan niet een zo grote gelijkheid tussen Schepper en schepsel wor
den aangenomen of er moet nog een grotere ongelijkheid worden 
aangenomen (aldus de formulering van het vierde concilie van Late-
ranen uit 1215). De 'analogia entis' hoort volgens Przywara niet 
thuis in de apologetiek, maar in de negatieve theologie. Zo opgevat, 
zou je zeggen, is er juist een diepe verwantschap tussen Przywara en 
Barth. Wanneer Barth enkele jaren later in het voorwoord van de 
eerste band van zijn Kirchliche Dogmatik (1932) schrijft: 'Ik houd de 
'analogia entis' voor de uitvinding van de antichrist en denk, dat men 
omwille daarvan niet katholiek kan worden', klinkt dat toch een 
beetje vreemd tegen de achtergrond van zijn discussie met Przywara. 
Ik kan erin komen, dat Przywara later, naar aanleiding van deze 
woorden, opmerkte: 'Barth moet eerst maar eens de 'onderscheiding 
der geesten' bij de oude Griekse monniken gaan leren, tenzij zijn 
woord niet meer is dan een kameraadschappelijke sottise.' 1 6 Zou 
Przywara, bij voorkeur sprekend in een eruptieve lava-stijl vol para
doxen niet duidelijk zijn geweest? In de briefwisseling met Thurney
sen wordt hij getypeerd als een fakier van wie zelfs de duivel het zou 
verliezen, als een eekhoorn die van boomkruin naar boomkruin 
springt. Of is het iets anders? Wie de context leest waarin Barth zijn 
'anathema' uitspreekt, ziet niet toevallig de namen van Schleierma-
cher, Ritschl en Herrmann opduiken... 
De positie die Barth in deze levendige gesprekken over de verhou
ding tussen protestanten en katholieken heeft ingenomen, is hem 
door een deel van zijn protestantse medechristenen niet in dank afge
nomen. E. Hirsch meende dat hij de lotsverbondenheid met de rest 



van de protestantse theologie geloochend had (Barth: 'wat is dat nu 
weer!'). G. Wobbermin beschuldigde hem van katholiserende nei
gingen. Aan hem schreef Barth in 1932: 'In zake het katholicisme 
kan ik geen grapjes velen. Ik denk enigszins te weten, wat katholi
cisme is en denk mij moeite te moeten geven het telkens nog beter te 
weten. Ik houd het voor een griezelig sterke en diepe, tenslotte voor 
de enig werkelijk ernstig te nemen gesprekstegenstander van de 
evangelische theologie.' 1 7 

3. Een oecumenicus op eigen houtje 

Een beetje onbeschaamd sla ik nu dertig jaar over en bekijk het 
tweede paneel. Barth is inmiddels vijfenzeventig en heeft op 1 maart 
1962 in Basel zijn laatste college gegeven. Op 11 oktober van dat 
jaar wordt het Tweede Vaticaans Concilie door paus Johannes 
XXIII, de 'sehr merkwürdigenMann Angelo Roncalli' (Barth), voor 
geopend verklaard. De veranderingen en verschuivingen die daar
door in de Rooms-katholieke Kerk teweeg worden gebracht, heeft 
Barth uit de verte, maar met gespannen aandacht en, zoals hij zelf 
licht ironisch zei, 'mit brennender Sorge' gevolgd. Die interesse is 
natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Eerder merkte ik al op, dat 
de confrontatie met het rooms-katholicisme door heel het werk van 
Barth is heen gevlochten. Dat na de Tweede Wereldoorlog verschil
lende rooms-katholieke theologen, zoals Von Balthasar, Bouillard 
en Küng het levenswerk van Barth niet alleen ter zake kundig, maar 
ook met een zekere congenialiteit tegemoet zijn getreden, heeft on
getwijfeld Barth's houding ten opzichte van de rooms-katholieke 
theologie beïnvloed. Daar komt bij, dat bepaalde theologische ont
wikkelingen binnen de reformatie hem steeds minder bevielen. Zijn 
ergernis over de bisschop van Woolwich, de 'Honest-to-God-mens' 
zoals hij hem noemde, zijn moeite met de 'Pannenbergleute', zijn 
waarschuwingen tegen de zich verspreidende 'Bulmannitis', stak hij 
niet onder stoelen of banken. Overal rook hij afleggertjes van het 
negentiende-eeuwse liberale protestantisme. 
Via briefwisselingen (onder andere met O. Cullmann, een officiële 
waarnemer bij het concilie) en persoonlijke contacten hield hij zich 
goed op de hoogte van wat zich in Rome voor en achter de coulissen 
afspeelde. Een van zijn regelmatigste gesprekspartners was Hans 
Küng. Sinds 1955, toen Küng aan zijn proefschrift werkte over de 
rechtvaardigingsleer bij Barth en bij Trente, bestond er een goed 
contact. Barth was met Küngs boek, gepubliceerd in 1957, ten zeer
ste ingenomen. Misschien vooral, omdat hier een katholiek nu eens 
niet zijn kenleer of zijn verhouding tot de 'natuurlijke theologie' aan 
de orde stelde, maar een echt dogmatische kwestie. In de uitgave van 
Rechtfertigung is een sprankelende missieve van Barth zelf opgeno
men, waarin hij onder meer stelt: 'wanneer dat, wat u in uw tweede 



deel als leer van de Rooms-katholieke Kerk ontvouwt werkelijk haar 
leer is, dan moet ik zonder meer toegeven, dat mijn rechtvaardi
gingsleer met de hare overeenkomt.' 1 8 Of dat inderdaad zo is, moet 
volgens Barth verder worden nagegaan. Dat belette hem niet te 
schrijven: 'gescheiden in het geloof binnen hetzelfde geloof, omdat 
en doordat wij aan deze zijde en aan gene zijde in dezelfde Heer 
geloven mogen. ' 1 9 

De eerste keer dat Barth publiekelijk zijn mening over de gang van 
zaken in Rome laat horen, is in juli 1963. De eerste zittingsperiode 
van het concilie is voorbij. Verschillende krachtmetingen hebben al 
plaats gevonden. De twee toen gereed liggende ontwerpen over de 
goddelijke openbaring uit kringen van het Heilig Officie zijn van 
tafel geveegd. Een nieuwe commissie moest aan het werk. In zijn 
artikel uit 1963, geschreven op verzoek van W. A. Visser 't Hooft 
voor de Ecumenical Review, vallen enkele dingen op. Barth matigt 
het optimisme en enthousiasme dat leeft in oecumenische kringen 
over de mogelijke toenadering van Rome tot de overige christenen. 
Hij wijst er nuchter op, dat de Rooms-katholieke Kerk allereerst haar 
eigen huis wil vernieuwen. Dat is haar primaire interesse. Met een 
zekere scepsis spreekt Barth over 'een aan de tijd aangepast ontvou
wen van haar eigen pracht', over 'imponeren' en over 'ondoorzich
tige machten en heerschappijen, die men de 'curie' noemt'. 2 0 Maar 
het meest tekenend voor Barth is, dat hi|opnieuw de gedachte op
neemt die hij eerder in zijn opstel uit 1928 had verwoord over Rome 
als vraag aan de protestantse kerk. Nu is het'echter niet meer de 
statische identiteit van Rome die voor de protestanten een vraag be
vat, maar haar dynamiek en vernieuwing: 'Stel je voor, wanneer 
Rome (zonder op te houden Rome te zijn) ons op een goede dag 
eenvoudig zou overvleugelen en in de schaduw zou stellen wat be
treft de vernieuwing van de kerk uit het Woord en de Geest van het 
Evangelie, wanneer wij het zouden moeten meemaken, dat de laat-
sten de eersten worden en de eersten de laatsten, dat daar de stem van 
de Goede Herder helderder zou weerklinken dan bij ons! ' 2 1 

Enkele maanden na het verschijnen van dit artikel en kort voor de 
aanvang van de tweede zittingsperiode, waarin over de kerk zou 
worden gedebatteerd, wordt Barth gevraagd of hij officieel waarne
mer bij het concilie wil worden. Om verschillende redenen moet hij 
er vanaf zien, onder andere omdat zijn gezondheid te wensen over
laat (broeder darm en zuster gal leven niet erg oecumenisch). Wel 
krijgt dit verzoek een onverwacht staartje. Mei 1966, het concilie is 
inmiddels afgelopen, krijgt Barth de ingeving 'post festum' alsnog 
een bezoek aan Rome te brengen om daar, 'in urbe', met enkele 
belangrijke katholieke theologen van gedachten te wisselen over de 
resultaten en de toekomst van het concilie. Rome is voor hem nog 
steeds niet alleen een vraag, hij heeft zelf ook de nodige vragen te 
stellen. Half juni krijgt hij bericht van kardinaal Bea, dat hij welkom 



is. Van 22 tot 29 september gaat hij 'ad limina apostolorum' samen 
met zijn vrouw en zijn arts . 2 2 

Van deze gesprekken over de ontwikkelingen in de, zoals hij graag 
zei, 'petrinisch'-katholieke kerk, met dominicanen, benedictijnen, 
en vooral jezuïeten, met Willebrands, Bea, Löhrer, en Ottaviani 
heeft hij ten zeerste genoten en ook het een en ander geleerd. Met 
Paulus VI had hij een privé-onderhoud van een uur, waarin Barth de 
paus iets meer 'parrhesia' toewenste. Met Paulus VI blijft Barth 
daarna in schriftelijk contact, onder andere over de encycliek Huma-
nae Vitae. De vragen die hij naar Rome had meegenomen, heeft 
Barth later gepubliceerd.2 3 Daaruit en ook nog uit enkele andere 
publikaties 2 4 blijkt, dat hij de constitutie over de goddelijke openba
ring Dei Verbum met de meeste instemming heeft gelezen. Het minst 
beviel hem de verklaring over de godsdienstvrijheid ('een mis
kraam'). Als scherpzinnig observator zag hij direct waar compro
missen de zaak in het honderd hadden laten lopen, zoals naar zijn 
mening het geval was bij hoofdstuk 2 van de constitutie over de 
goddelijke openbaring ('een aanval van zwakte'), of waar iets niet 
goed geïntegreerd was (bijvoorbeeld het hoofdstuk over Maria in de 
constitutie over de kerk). Ook onderstreepte hij, wellicht niet tot 
onverdeeld genoegen van bepaalde Vaticaanse kringen, waar een 
opvallende discrepantie zichtbaar werd tussen de uitspraken van dit 
concilie en die van Trente en Vaticanum I. Met name toonde hij dat 
aan voor de constitutie Dei Verbum, waarover hij ondanks zijn hoge 
leeftijd opnieuw college was gaan geven (ook een vrucht van zijn 
bezoek aan Rome!). Verheugd was hij, dat daarin (afgezien van dat 
vermaledijde hoofdstuk 2) niet langer over meerdere bronnen van 
openbaring werd gesproken, maar over Jezus Christus als de éne 
zelfopenbaring van God. Verheugd ook, dat het concilie dat voorop 
had willen zetten en als blijde boodschap had willen afkondigen. 
'Waar', aldus Barth, 'is op Vaticanum II de 'natuurlijke theologie' 
en waar het anathema over de afwijzing van deze theologie? De 
enige zorg die de vaders van Vaticanum I kenden, de zorg over de 
verhouding tussen geloof en rede, tussen natuur en bovennatuur, 
lijkt voor de vaders van Vaticanum II niet meer te bestaan.' 2 5 De 
consistente uiteenzetting over de Heilige Schrift en de oproep aan 
allen die geloven om dit getuigenis aangaande God te lezen en te 
bestuderen kon hij van harte beamen. Meermalen bracht hij zijn 
waardering tot uitdrukking over de wijze waarop katholieke predi
kanten, die hij beluisterde op de radio, de Schrift uitlegden. 2 6 Het 
mag duidelijk zijn: op veel van de vernieuwingen in de Rooms-ka
tholieke Kerk kon hij 'ja' zeggen, zonder overigens zijn waakzaam
heid te verliezen. Zijn 'ja' betekende geenszins dat hij plannen had 
om katholiek te worden. In zijn laatste levensjaar kwam hij daar nog 
eens op terug: 'Maak je geen zorgen, ik word niet katholiek! Alleen 
al daarom niet, omdat ik veel te concreet de ook daar heersende 



misère voor me zie. Mijn zorg is eerder, dat bepaalde katholieken 
veelte 'protestants' zouden kunnen worden!' 2 7 Zijn allergie voor het 
liberale protestantisme - want dat bedoelde hij met 'protestants' -
heeft hij tot zijn dood gehouden. Bekering tot een andere kerk vond 
hij trouwens onzin. Bekeren kan slechts betekenen: je omkeren tot je 
oorsprong, tot God die nieuw maakt en bron van leven is. Dat geldt 
voor de 'evangelisch'-katholieken en voor de 'petrinisch'-katholie-
ken. Niet de reformatie van Luther en Calvijn, hoe dankbaar we daar 
ook voor moeten zijn, is laatste maatstaf, maar Jezus Christus zelf, 
de Heer en Hervormer van zijn kerk. De toespraak, waaraan hij tot 
en met de dag voor zijn dood heeft gewerkt, Aufbrechen, Umkehren, 
Bekennen,en die onafgemaakt bleef liggen, is daarvan zijn laatste 
getuigenis. Het woord 'aggiornamento' lag hem niet zo erg. Maar 
uiteindelijk wist hij het: je aanpassen aan Hem, 'die licht is en de 
dag ' . 2 8 
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Theo Witvliet 

Karl Barth en de oecumenische beweging 

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Karl Barth, in 
1956, schreef de toenmalige secretaris-generaal van de Wereldraad 
van kerken, Dr. W. A. Visser 't Hooft, de volgende woorden: 'De 
oecumenische beweging zou niet zijn geworden wat zij vandaag is, 
wanneer het waarschuwende, kritische woord van Karl Barth niet in 
brede kring was gehoord, ook door diegenen, die. zich met hun theo
logie in geheel andere banen bewegen.' 1 

Barths kritiek op de oecumenische beweging is inderdaad niet mals 
geweest. Tussen het doorbreken van de oecumenische beweging in 
de jaren twintig en de doorbraak van de Römerbrief lag een wereld 
van verschil, hoewel beide, elk op eigen wijze, een reactie zijn op de 
historische ervaring van de catastrofe van de Eerste Wereldoorlog. 
Wanneer dank zij de onvermoeibare inspanningen van Nathan Sö-
derblom in 1925 de eerste oecumenische conferentie plaatsvindt 
over 'praktisch christendom' (Life and Work) in Stockholm, is 
Barths reactie volstrekt negatief. In een rondzendbrief aan zijn vrien
denkring spreekt hij van de 'zwendel van Stockholm' 2, en in een 
voordracht uit 1926 stelt hij het resultaat van Stockholm op één lijn 
met de houding van de kerken in 1914-1918, waarbij beide gelden 
als symptoom van de ziekte waaraan de kerk lijdt.3 Van welke aard is 
deze ziekte dan? Uit de contekst van de voordracht blijkt dat zij 
hierop neerkomt: de kerk lijdt eraan dat zij niet meer weet van God 
als grens, dat zij alles verwacht van menselijke ideeën, initiatieven, 
overtuigingen en vergeet dat haar enige hoop is gelegen in de Chris
tus die heeft gezegd: 'Ik maak alle dingen nieuw'. 
Ter verklaring van Barths harde kritiek wijst Visser 't Hooft op het 
generatieverschil tussen oecumenische pioniers als Söderblom, John 
Mott, Charles Brent enerzijds, en Karl Barth anderzijds. In feite 
behoren de pioniers nog tot een vooroorlogse generatie en is hun 
theologie nog geworteld in de negentiende eeuw, terwijl Barth radi
kaal wilde breken met een christendom waarin de verwachting van 
Gods Rijk en burgerlijk vooruitgangsgeloof een harmonieuze sym
biose waren aangegaan.4 Daarbij kwam dat de slogan van Stock
holm 'de leer verdeelt, maar de dienst verenigt' niet ten onrechte de 
indruk vestigde, dat in de oecumenische discussies van de jaren 
twintig de waarheidsvraag niet ernstig werd genomen.5 Die Sache, 
de zaak zélf waarover het in de theologie en de oecumene volgens 



Barth zou moeten gaan - het geschieden van het in Jezus Christus 
geopenbaarde Woord Gods als de crisis van al het bestaande - wordt 
bedolven onder oecumenisch activisme en tolerantie. Komt echter 
die Sache onvoldoende ter sprake, dan wordt ook die Lage, de con
crete omstandigheden van tijd en plaats waarin de kerk zich bevindt, 
niet werkelijk gepeild. 

In een artikel uit 1931, F ragen andas' Christentum', komt vooral dit 
laatste aspect naar voren. Barth refereert hier aan de in 1928 gehou
den internationale zendingsconferentie van Jeruzalem: 'We hebben 
het driejaar geleden meegemaakt, dat een internationale christelijke 
zendingsconferentie uitgerekend in Jeruzalem zich niet zozeer bezig 
hield met het verstaan van het Evangelie, als wel zich wekenlang 
ophield met de vraag naar de 'waarden' (valeurs) van de niet-christe-
lijke religies. ' 6 Deze bijeenkomst zag het opkomend secularisme als 
het voornaamste probleem waarmee de zending te kampen had, en 
om deze dreiging het hoofd te bieden sprak ze van de noodzaak met 
andere religies samen te werken. Karl Barth daarentegen, achtte het 
een noodlottig misverstand om te spreken van 'secularisme' in het 
geestelijk klimaat van de beginnende jaren dertig. Het 'christendom' 
staat niet tegenover een ontgoddelijkte wereld, maar juist tegenover 
een wereld boordevol religie. In het huidige tijdsgewricht, aldus 
Barth in 1931, leggen drie geheel nieuwe religies beslag op de men
sen: het (Russisch) communisme, het fascisme van Mussolini en 
Hitier, en het amerikanisme met z'n 'klaarogig egoïsme' en 'primi
tieve, maar onverwoestbaar optimistische moraliteit' . 7 Van deze re
ligies heeft het 'christendom', voor zover het geen concessies doet 
en zijn boodschap trouw blijft, niets anders te verwachten dan een 
strijd op leven en dood. Immers, het ondermijnt de ernst van deze 
religieuze manifestaties door naast de in Jezus Christus geopen
baarde God geen andere goden te erkennen. Tegenover deze religies 
zou de zending moeten beginnen met de bekentenis van het 'chris
tendom', 'datde.mens in dienst van de ene ware God een arme is, die 
God niet heeft ontdekt en nooit ontdekken kan, maar slechts kan 
hopen dat God zich hem bekend maakt. Wetend van deze armoede, 
zouden christenen zich met communisten, fascisten en alle andere 
religieuze mensen solidair moeten weten: verbonden in dezelfde 
nood, waarvan zij echter weten dat er daarin slechts één hoop is, 
verbonden door dezelfde vragen, waarop echter de religies tot vloek 
van de mensen hun beklemmende, demonische, verkeerde antwoor
den geven.' 8 

Ik kan mij voorstellen dat het hier gegeven citaat kritische vragen 
oproept. Geven de religies - wat men daar ook onder mag verstaan -
uitsluitend demonische en verkeerde antwoorden? Hoe kan Barth, 
die zich later uitdrukkelijk zou verzetten tegen het op één lijn stellen 
van het communisme met het nationaal-socialisme, hier fascisme en 
communisme in één adem noemen? Ook valt niet te ontkennen dat 



Barth hier voedsel geeft aan het bekende misverstand als zou hij het 
christendom uitspelen tegen andere religies (typerend is dat bij het 
citeren van het artikel vrijwel altijd de aanhalingstekens bij het 
woord christendom worden vergeten!). Toch was Fragen an das 
' Christentum' om twee redenen een belangrijk appèl op de toenma
lige zending en oecumene: 1. omdat het als woord 'zur Lage' profe
tisch zoekt te onderscheiden tussen wat in de huidige theologie van 
de bevrijding wordt genoemd 'de idolen van de dood' en 'de God van 
het leven' 9; 2. omdat het, ondanks de schijn van het tegendeel, in 
feite elke vorm van kerkelijk triomfalisme en christelijk superiori
teitsbesef ondermijnt, - en dat in een periode waarin de soms sub
tiele, soms zeer duidelijke verbanden tussen christelijk roepingsbe
sef en westerse expansiedrang nog slechts door weinigen werden 
onderkend. Het artikel werd door Visser 't Hooft in het Engels ver
taald, en het heeft een vooraanstaande figuur in de wereld van zen
ding en oecumene als Hendrik Kraemer geholpen oppositie te voeren 
tegen d e ' waarde-theorie' van de conferentie van Jeruzalem en soort
gelijke tendensen in de missiologie. 1 0 

Naast Visser 't Hooft is het vooral de Fransman Pierre Maury ge
weest die, persoonlijk en theologisch met Barth nauw verbonden, 
hem directer bij oecumenische activiteiten wist te betrekken. Zo 
hield Barth in 1935 in Genève een viertal lezingen over Die Kirche 
und die Kirchen. Hier gaat hij voor het eerst uitvoerig in op het thema 
van de eenheid van de kerk. Maar ook nu weer betoont hij zich een 
dwarsligger, die van mening is dat de eenwording van de kerken een 
te grote zaak is dan dat ze het resultaat van een (oecumenische) be
weging zou kunnen zijn, - ook al wordt deze nog zo verstandig en 
omzichtig geleid." 'Op de een of andere plaats en door de een of 
andere persoon moest en moet tegenover de aanmatiging van alle 
kerkelijke beweging eraan herinnerd worden, dat de eenwording van 
de kerken niet tot stand gebracht, maar slechts in gehoorzaamheid 
tegenover de in Jezus Christus reeds voltrokken eenheid van de kerk 
gevonden en erkend kan worden. ' 1 2 Visser 't Hooft concludeert dat, 
wat Barth hier met de ene hand gaf - de enig geldige fundering van 
het oecumenisch streven in een periode waarin de oecumenische be
weging nog erg onzeker was over haar uitgangspunten - , hij met de 
andere hand terugnam door in feite de zin van de oecumenische be
weging te ontkennen. 1 3 Ik denk dat deze conclusie onjuist is. Wat 
Barth hier zegt is niets anders dan wat hij ook in latere tijd steeds 
weer te bedenken geeft: de oecumenische beweging neemt zichzelf 
slechts serieus, wanneer zij zichzelf weet te relativeren; ze relati
veert zichzelf, wanneer zij de eenheid van de kerk niet als een door 
haar te bewerkstelligen doel in zichzelf ziet. 'De vraag naar de een
heid van de kerk moet identiek zijn met de vraag haar Jezus Christus 
als het concrete hoofd en de concrete heer van de kerk... Nogmaals, 
Jezus Christus als de ene middelaar tussen God en mens is juist de 



lachelijke mening als zou de mens Atlas zijn die de opdracht heeft 
gekregen het hemelgewelf te dragen. ' 2 0 Ook sprak Barth er zijn ver
wondering over uit dat in de vier banden met voorbereidingsmateri
aal over het thema op geen enkele wijze de wederkomst van Chris
tus, Gods voorzienigheid, het werk van de Heilige Geest ter sprake 
komen, terwijl aan de andere kant wat de sociale en internationale 
wanorde betreft eveneens in alle toonaarden wordt gezwegen over 
zaken als eigendom, grondbezit en grondrente, kapitaal, terwijl toch 
juist dit gebied in het Nieuwe Testament wordt gesteld onder het 
alternatief: 'God of de mammon'. 2 1 

Dat Barths rede op kritiek stuitte vanwege haar 'eenzijdigheid' is 
niet verwonderlijk. Reinhold Niebuhr beschuldigde hem van quie-
tisme, maar van dit Amerikaanse verwijt was Barth niet onder de 
indruk. Dat lag anders met de ervaring die hij opdeed in de commis
sie over het 'Leven en werk van vrouwen in de kerk'. Hij was voor 
deze commissie uitgenodigd door vrouwen die van hem een kritiek 
op de patriarchale houding van de kerken verwachtten. De vrouwen 
toonden zich echter zeer teleurgesteld toen bleek dat Barth op bij
belse gronden vasthield aan de ondergeschiktheid van de vrouw aan 
de man, ondanks Gal. 3,28! Visser 't Hooft meldt, dat deze confron
tatie een diepe indruk op Barth maakte: 'To hear him speaking of it, 
one feit that the women had really browbeaten him. ' 2 2 Bij deze con
frontatie stuitte Barth inderdaad op de grenzen van zijn oecumeni
sche theologie, zonder dat hij dat wilde of kon toegeven. 
In de jaren die volgden op de eerste assemblee bleef Barth betrokken 
bij het werk van de Wereldraad. Van een sceptische buitenstaander 
was hij een kritische medestander geworden. Men kwam op het idee 
om de voorbereiding op het thema van de tweede assemblee in Evan-
ston, 1954, toe te vertrouwen aan een selecte groep van niet meer 
dan vijfentwintig 'creatieve geesten', waarbij men in die tijd nog 
hoofdzakelijk dacht aan professoren in de theologie. Barth nam aan 
de drie voorbereidingsbijeenkomsten met klimmende vreugde deel. 
Zijn inbreng was zo beslissend, dat hem werd gevraagd het rapport 
van een krachtig slotwoord te voorzien. De tekst, die hij na één dag 
werken aan de commissie voorlegde, werd unaniem aanvaard. In 
Evanston zelf moest hij verstek laten gaan, omdat hij opzag tegen de 
reis en het houden van allerlei voordrachten in Amerika. Hij meende 
dc oecumene een betere dienst te bewijzen door verder te werken aan 
zijn Kirchliche Dogmatik. Ook de derde assemblee in New Delhi, 
1961, maakte hij slechts vanuit de verte mee. In de jaren zestig zijn 
het vooral de hoopvolle ontwikkelingen in de rooms-katholieke kerk 
tijdens en na het tweede Vaticaans Concilie die zijn aandacht heb
ben, - maar daarover wordt elders in dit boek bericht. 

In 1968, het sterfjaar van Karl Barth, vinden twee gebeurtenissen 
plaats die van ingrijpende betekenis zullen blijken te zijn voor het 



gezicht en de toekomst van de oecumenische beweging. In Medellin 
doet de tweede algemene Latijnsamerikaanse bisschoppenconferen
tie uitspraken over vrede en gerechtigheid, die priesters en theolo
gen, werkzaam onder de armen, de mogelijkheid bieden te werken 
aan een 'theologie van de bevrijding'. In Uppsala worden onder druk 
van deelnemers uit de 'derde wereld', zwarten en vrouwen door de 
Wereldraad beslissingen genomen, die leiden tot programma's ge
richt op bestrijding van racisme, op emancipatie van vrouwen in 
kerk en samenleving, op ontwikkelingsproblematiek, en op de dia
loog met mensen van andere godsdiensten. Sinds Uppsala is de 
oecumenische beweging niet meer in de eerste plaats een zaak van 
theologische agreements en disagreements, van overeenkomsten en 
verschillen. De oorspronkelijke betekenis van het woord oikownenè 
in het Nieuwe Testament - bewoonde wereld - komt sterker naar 
voren. De tegenstellingen en conflicten die de bewoonbaarheid van 
de wereld teisteren worden tot inzet van de geloofwaardigheid van 
de oecumenische beweging. 
Sinds Uppsala heeft de oecumenische beweging tal van nieuwe 
ervaringen opgedaan, verheugende en teleurstellende. Er zijn ver
hitte discussies gevoerd over geweld en geweldloosheid, over de 
vernieuwing van zending, over de dialoog met andere godsdiensten, 
over de verhouding tussen geloof en politiek. Er zijn verrassende 
resultaten geboekt, zoals de consensus over doop, eucharistie en 
ambt. Maar er is ook sprake van stagnatie en restauratie. Meer nog 
dan tijdens het leven van Barth, toen men nog dacht als theologen 
onder elkaar de zaken te kunnen regelen, is de oecumenische bewe
ging een uiterst onoverzichtelijke, complexe en aangevochten zaak 
geworden. 
Is daarmee de oecumenische betekenis van Barth een zaak van 
geschiedenis geworden, verleden tijd? Ik denk van niet. Deparrhe-
sia, het nieuw-testamentisch begrip dat Barth zelf weergeeft met 
'vrolijk vertrouwen' en dat de kern vormt van zijn theologie, biedt 
een heilzaam tegenwicht tegen de constante druk van de confrontatie 
met allerhande nauwelijks oplosbare problemen. Daarnaast zie ik 
vier elementen in zijn theologisch werk die juist met het oog op de 
huidige oecumenische situatie van betekenis zijn. 
1. Barths portrettengalerij Die protestantisché Theologie im 19. 
Jahrhundert heeft een inleidende paragraaf Über die Aufgabe einer 
Geschichte der neueren Theologie. Deze bladzijden, die voor mij tot 
de mooiste behoren die Barth heeft geschreven, bevatten enkele 
regels, die van vitaal belang zijn voorde oecumene. In de oecumeni
sche beweging ontmoeten kerken en groepen van verschillende 
herkomst en traditie elkaar. Juist deze verschillende tradities staan 
de eenheid in de weg. Daarom geldt in de oecumene traditie - en 
daarmee geschiedenis - als iets dat overwonnen moet worden. Dat 
klemt te meer, waar zoveel brandende actuele problemen de aan-



dacht vragen, dat het zich bezighouden mèt de geschiedenis een luxe 
schijnt, die neerkomt op een vlucht uit de geschiedenis. 
Barths visie gaat hier lijnrecht tegen in. Kerk en theologie mogen 
zich nooit vastleggen op posities die in het verleden, in een of andere 
klassieke tijd, zijn gewonnen. De theologische bezinning begint 
steeds opnieuw, ab ovo. Maar in deze bezinning spreken degenen 
die ons zijn voorgegaan mee. Theologie immers vindt plaats in de 
ruimte van de kerk, i.e. in de communio sanctorum die zich uitstrekt 
over heden en verleden. Niet alleen tegenover de mensen van nu, 
maar ook ten opzichte van het verleden is de theologische bezinning 
verantwoording schuldig. Augustinus, Thomas, Luther, Schleier-
macher en alle anderen zijn niet dood, maar levend. 'Zij spreken nog 
en willen als levende mensen gehoord worden, zo waar wij onszelf 
en hen mèt ons in de kerk weten. ' 2 3 Ook de ketters horen daarbij! 
Immers, zolang wij niet geroepen zijn over elkaar het laatste oordeel 
uit te spreken, zijn er slechts relatieve ketters. 'De hedendaagse 
theologie moet sterk en vrij genoeg zijn, niet slechts de stemmen van 
de kerkvaders, niet slechts .de lievelingsstemmen, niet slechts de 
stemmen van de klassieke voortijd, maar de stemmen van de ganse 
voortijd rustig, opmerkzaam en open te beluisteren.' 2 4 

In de kerk bestaat geen verleden tijd, en daarom ook niet in de theo
logie. Ik denk dat dit inzicht van Barth vooral weerklank vindt bij die 
groepen, die hebben ondervonden hoe dodelijk het is wanneer de 
geschiedenis, hun geschiedenis wordt verzwegen. Daarom worden 
in de zwarte theologie in Amerika de naamloze dichters van de spiri
tuals en de preachers van de 'onzichtbare kerk' uit de slaventijd 
theologisch ernstig genomen, even ernstig als Richard Allen, Henry 
McNeal Turner en Martin Luther King; daarom zijn feministische 
theologen op zoek naar specifieke vrouwentradities in kerk en theo
logie; daarom zijn Aziatische theologen op zoek naar de grenzen van 
de communio sanctorum in hun specifieke cultuur en geschiedenis. 
In al deze vormen van contextuele theologie bestaat de kans dat de 
door Barth genoemde en geliefde relatieve kerkvaders van hun voet
stuk worden gestoten, en relatieve ketters heilig worden verklaard. 
De Wereldraad van kerken en andere oecumenische organisaties 
zouden de plaatsen moeten zijn, waar dit gevecht om de grenzen van 
de communio sanctorum voortdurend aan de orde is. Maar dan zul
len deze organen sterker dan tot nu toe het geval is weerstand moeten 
bieden aan de zuigkracht van het moderne, eendimensionale levens
gevoel. Waar het geduld ontbreekt voor het gesprek met de vorigen, 
zoals Barth dat op de hem eigen wijze exemplarisch heeft gevoerd, 
sterft de oecumenische beweging door gebrek aan adem. 
2. Achteraf was Barth toch niet zo tevreden met het voorbereidings
rapport voor Evanston over 'Christus - de hoop der wereld'. Hij 
berichtte Visser 't Hooft dat hij het volledig voorbijgaan aan de hoop 
van Israël als een ernstig verzuim beschouwde; de aanvulling die 



Barth met zijn studenten gedurende het zomersemester van 1954 had 
voorbereid, kon niet verhinderen dat de verwijzing naar het Joodse 
volk in Evanston door de meerderheid werd verworpen. 2 5 Voor 
Barth is de tegenstelling tussen kerk en Israël 'de ergste van alle 
wonden aan het lichaam van Christus'; 'Ook de oecumenische bewe
gingen van vandaag lijden méér onder de afwezigheid van Israël dan 
onder die van Rome en Moskou!' 2 6 De wederkomst van de Messias 
is voor Barth onlosmakelijk verbonden met de opheffing van de 
scheiding tussen kerk en Israël. Samen vormen zij immers het éne 
lichaam van Christus. 
Om allerlei op zichzelf zeer begrijpelijke, maar daarmee nog niet te 
verontschuldigen redenen, ligt de vraag naar de verhouding van kerk 
en Israël nog altijd uiterst moeilijk binnen de Wereldraad van ker
ken. Wanneer ergens geloof en politiek door elkaar lopen, dan wel 
ten aanzien van dit probleem! Hoewel 'Israël' of 'het Joodse vraag
stuk' wel degelijk op de agenda staan van de Wereldraad, wordt de 
relatie met de eenheid van de kerk niet gelegd. Wat dit betreft is er 
sinds Evanston weinig veranderd. In het rapport over de te nemen 
stappen naar eenheid van de zesde assemblee in Vancouver, 1983, 
wordt Israël nergens genoemd. Het volgende wordt gezegd: 'Het 
aspect van de christelijke eenheid dat ons hier in Vancouver in feite 
het meest heeft getroffen, is dat van een eucharistisch visioen.Chris
tus - het leven van de wereld - verenigt hemel en aarde, God en 
wereld, het geestelijke en het wereldlijke.' 2 7 Zolang hier niet aan 
wordt toegevoegd 'kerk en synagoge', blijft Barths theologie het 
oecumenisch visioen van een 'conciliaire gemeenschap' verstoren. 
3. Barth is het strijdgesprek nooit uit de weg gegaan. Niet zelden 
hebben vooral zijn kleinere geschriften aanstoot gegeven vanwege 
hun polemische toon. In het eerder genoemde artikel Die Kirche und 
die Kirchen geeft Barth te kennen dat het zo dikwijls betreurde Mar
burger gesprek van 1529 en de beruchte polemieken van de latere 
lutherse en gereformeerde orthodoxie hem liever zijn dan oecumeni
sche discussies waarin uit louter liefde voor elkaar de waarheids-
vraag wordt vermeden. 2 8 Wanneer het werkelijk tot een eerlijk ge
sprek komt, is er, hoezeer men ook tegenover elkaar blijft staan, toch 
sprake van een verborgen gemeenschap en heeft men méér voor de 
eenheid van de kerk gedaan dan wanneer men blijft steken in oecu
menische vriendelijkheden. 

In de recente geschiedenis van de oecumenische beweging heeft het 
aan polemiek niet ontbroken. Ik herinner me nog levendig de felle 
aanvallen van Afrikaanse kerkleiders op de westerse zending in 
Bangkok, 1972/73, en de strijd over het Programma ter bestrijding 
van het racisme tijdens de vergaderingen van het Centrale Comité 
van de Wereldraad. Maar toch bepaalt niet de polemiek, maar de 
'dialoog' de grondtoon van de oecumenische vergaderingen. Pole
miek wordt beschouwd als iets dat feitelijk niet past bij de oecumeni-



sche gezindheid. Echter, ook op dit punt kan men naar mijn mening 
nog altijd van Barth leren. Kerken en christenen staan niet bóven of 
buiten de tegenstellingen en conflicten die de wereld teisteren. De 
keurige christenen, die, van naamkaartjes voorzien, zich laten zien op 
oecumenische bijeenkomsten, bevinden zich aan beide kanten van de 
conflictlijnen en, zolang de westerse, manlijke, blanke deelnemers 
dominerend zijn, meestal aan de verkeerde kant. In deze situatie is 
'dialoog' een te deftig woord, te elitair, te weinig verplichtend ten 
aanzien van wat Barth die Sache noemt. Barth zelf schuwde de 
polemiek niet. Zij is geen doel in zichzelf, maar staat in dienst van de 
waarheidsvraag. In zijn leven en werk is het van wezenlijk belang te 
zien hoe de polemiek als het ware ligt ingebed in de parrhesia, het 
vrolijk vertrouwen. Juist omdat wij als mensen niet zijn geroepen over 
elkaar het laatste oordeel uit te spreken - en van dit bevrijdend inzicht 
lééft de kerk - , hebben wij de vrijheid en de plicht elkaar in alle 
voorlopigheid, maar tegelij k in alle beslistheid de waarheid te zeggen. 
4. Deze laatste gedachte krijgt een bijzondere actualiteit in tijden 
waarin voor de kerk 'het uur van de waarheid' is aangebroken. 
Momenteel is dat, blijkens het 'Kairos-document' van Zuidafri-
kaanse christenen, het geval in Zuid-Afrika. Voor Barth was de 
periode van onontkoombare keuze en beslissing aangebroken, toen in 
de jaren dertig het nationaal-socialisme aan de macht kwam. Eerst had 
hij zijn hoop gevestigd op de Belijdende Kerk, maar toen deze 
monddood was gemaakt, wendde hij vanuit Bazel zijn invloed aan om 
de oecumenische beweging te mobiliseren achter de Belijdende Kerk 
en de B armer thesen. Kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoor
log , op 7 oktober 1939, schreef B arth een uitvoerige brief aan Visser' t 
Hooft in Genève, waarin hij zich verontrust toontoverhetzwijgen van 
de zich nog in staat van oprichting bevindende Wereldraad van 
kerken. Met alle middelen waarover hij beschikt roept Barth Visser 't 
Hooft en diens medewerkers op zich niet door formele overwegingen 
te laten afhouden van het enige dat in een situatie, waarin het gaat om 
het zijn of niet zijn van Europa, is geboden: kerk te zijn en als kerk te 
spreken. De kerken die in de oecumenische beweging zijn betrokken, 
zijn immers onderweg tot onderlinge overeenstemming te komen als 
de kerk van Jezus Christus en deze eenheid zichtbaar te maken; 
daartoe hebben zij een staf in Genève in het leven geroepen, die, waar 
andere versagen, nu de verantwoordelijkheid moet nemen als kerk in 
te gaan op de brandende vragen van het ogenblik. Zo'n vraag is 
bijvoorbeeld, of er soldaten zijn, die, wanneer zij opkomen voor hun 
staat, opkomen voor de kerk van Jezus Christus (zoals Barth zelf in 
zijn brief aan Hromadka, 1938, had beweerd ten aanzien van Tsjecho-
slowakije). Of, kan men in algemene termen voor de vrede bidden of 
moeten de kerken concreet zij n en bidden voor de overwinning van het 
ene en niet van het andere leger? 2 9 

Wat Barth wilde, was duidelijk. Visser 't Hooft zou namens de 



oecumene Duitse christenen - liefst via de radio - moeten oproepen 
dienst te weigeren. Even duidelijk was het antwoord van Visser 't 
Hooft, dat hij zich niet bevoegd achtte dit te doen namens de oecume
nische beweging. 'Het is nu eenmaal niet zo, dat ik kan zeggen: 'le 
mouvement oecuménique - c'est moi. " 3 0 Bovendien vroeg Visser 't 
Hooft zich af, of Barths oproep niet ver uitging boven alles wat Barth 
tot nu toe had gezegd over de houding van de kerk tot politieke gebeur
tenissen. Betekent het ondubbelzinnig 'nee' tegen de ene partij een 
even ondubbelzinnig 'ja' tegenover de andere partij? Moet het 'ja' 
tegenover de entente-machten niet oneindig genuanceerder zijn dan 
het 'nee' tegen het fascisme? Mag er zo'n directe verbinding worden 
gelegd tussen de zaak van de kerk en het terrein van de politiek?3 1 

Opvallend is, waar Visser 't Hooft in zijn brief spreekt van 'politiek', 
voor Barth het leven zélf op het spel staat. Maar ook in de kring van 
zijn intieme vrienden en leerlingen - Helmut Gollwitzer, Ernst Wolf, 
Günther Dehn, Pierre Maury - wekten Barths gedachten over dienst
weigering, sabotage e.d. bevreemding. Achteraf bleek, aldus Goll
witzer 3 2, dat Barth de situatie en haar gevolgen het scherpst had door
zien , maar in die tijd leek zijn oproep te ongewoon, te nieuw, te koen. 
Nu het uur van de waarheid is aangebroken, moet de kerk in de Zuid-
afrikaanse burgeroorlog ondubbelzinnig partij kiezen. Dat is de strek
king van het 'kairos-document' 3 3. Op de bijeenkomst, die de Wereld
raad van kerken samen met vertegenwoordigers van andere oecume
nische organen heeft gehouden in Harare (Zimbabwe) in december 
1985, is een verklaring aangenomen in dezelfde geest. In de interna
tionale discussie rond het 'kairos-document' komen echter steeds 
weer kritische vragen naar voren, die veel lijken op de vragen van 
Visser't Hooft aan Karl Barth in 1939. Betekenteen 'nee' tegenapart-
heid een even ondubbelzinnig 'ja' tegen het ANC en andere bevrij
dingsbewegingen? Moet de kerk zich zo diep inlaten met politieke 
keuzes en beslissingen? Bij het opwerpen van deze en soortgelijke 
vragen beroept men zich nogal eens op het werk van Barth. De brief 
van Barth aan Visser 't Hooft laat zien, dat men hiermee uiterst voor
zichtig moet zijn. 
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Honderd jaar geleden werd Karl Barth te Basel geboren. 
Dit was voor Jurjen Beumer aanleiding het initiatief te 
nemen tot een opzet voor een theologisch portret van 
deze reus onder de theologen. Samen met G. H. ter 
Schegget nam hij de redactie op zich van deze bundel, 
die de honderdste geboortedag moet markeren. Een aan
tal theologen van uiteenlopende professie en confessie 
werd uitgenodigd elk een aspect van Barths persoon, 
oeuvre en invloed te belichten. Het resultaat is een boei
end, kaleidoskopisch geheel waarin de voornaamste the
ma's van Barths theologie aan de orde komen; om maar 
enkele trefwoorden te noemen: ervaring, openbaring, 
religie, socialisme, Israël, gebed, spiritualiteit, bijbel, 
oorlog, rooms-katholicisme, oekumene. 

Door zijn brede scala, de degelijkheid van de bijdragen 
en zijn leesbaarheid is dit boek voor niet-theologen, 
maar ook voor de nieuwe generatie theologie-studenten, 
een voortreffelijke entree tot Barth en zijn theologie. 
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