
Bonhoeffer 
over de kerk

Wat kunnen we van hem leren voor het heden



• Bonhoeffer – areligieus christendom

• In 1952 kwam de bundel Verzet en Overgave uit.

• Hierin de brieven van Bonhoeffer geschreven uit 
de gevangenis

• Brief 30 april 1944: is dat mogelijk, een a-
religieuze christen?
• Hoe zal men voor Christus/God  in deze 
areligieuze wereld plaats hebben?

• Voor en met God leven wij zonder God. (16 juli)



Bonhoeffer – geen metafysica

Mensen geloven niet meer in een God boven en buiten de wereld. 

Het rationele, wetenschappelijke wereldbeeld overheerst: 
we kunnen alleen maar spreken over wat we kennen en weten.

Er is geen bovenwereld (God, Schepper, wonderen, hemel) alleen dit aardse leven.

Dan verandert ook het innerlijk en het geweten, we verantwoorden ons niet meer tegenover God. 

Verzoening en vergeving verliezen hun verticale dimensie.

In Nederland jaren zestig: God-is-dood-theologie

Velen meenden dat dit ook opvatting van Bonhoeffer was. 



• Bonhoeffer – kerk-voor-anderen

• Bonhoeffer al vroeg over de kerk: kerk-zijn is kerk-zijn-voor anderen.

• Dit sprak velen in ons land aan. Met ‘boven’ en ‘innerlijk en geweten’ konden we niet meer goed 
uit de voeten.

• De kerk houdt betekenis door het doen van gerechtigheid, het goede in deze wereld. 

• Kerk zijn wordt actief zijn in en voor de wereld.

• Concentratie ligt op de naaste en het gebeuren in de wereld.

•

• Het kerkelijk leefpatroon van huiselijke en persoonlijke Bijbellezing, dubbele kerkgang, 
zondagsheiliging en verenigingsleven verdween.



Bonhoeffer – colleges over de kerk 1932/33

In de inleiding hierop stelt hij de vraag: 
hebben wij/ik de kerk wel nodig? 
Is het zinvol een kerk te hebben en in stand te houden?

Voor wie niet in God gelooft is het antwoord duidelijk.

Christenen positief: om mensen elkaar te laten ontmoeten en 
naar de kerk te gaan is de kerk als gemeenschap nodig.

Bonhoeffer ook over dit standpunt kritisch. 



• Bonhoeffer – kerk is openbaring van God

• Wat zeg je eigenlijk met de vraag: heb ik de kerk wel nodig?
• Je zoekt de kerk/gemeente als middel voor jouw doel. (spirituele behoefte, tegen 
eenzaamheid, idealisme, culturele erfenis)

• Kerk geen menselijke onderneming. Niet geboren uit  religieuze behoefte. 

• Door de Vader gezonden in deze wereld.

• Of we de kerk nodig hebben, of de kerk zinvol is, is geen relevante vraag.

• Zij is er, door God gezonden. In de gestalte van de kerk is Christus aanwezig.



Bonhoeffer – kerk is openbaring van God

Je wordt door de kerk aangesproken. 

Wat heeft Christus of God aan jou?

• De ongelovige vraagt naar een kerk die bij hem past.
• De gelovige vraagt of God hem inpast in (het lichaam van) Christus.

‘Claim’ van Bonhoeffer: de wereld is van God.
Al is de wereld gevallen, Gods liefde voor de wereld blijft.
De kerk niet in de plaats van de wereld, 
maar de kerk in de wereld geplaatste om die bij Hem terug te brengen.



De kerk is dood (?)

Tegen Bonhoeffer: kerk is dood; 
wat jullie kunnen doen is een waardige begrafenis regelen.

Antwoord Bonhoeffer: levende kerk ziet met heldere blik het sterven van de  kerk in de 
wereld. Maar de stervende wordt het leven verkondigd. 

Zoals Christus uit de wereld naar het kruis werd gebracht, zo kan ook de kerk gebeuren.
Zoals de Gekruisigde tot leven kwam, zal dat ook met de kerk gebeuren.

Bedoeling: kerk kan naar rand worden gedrongen. 
Maar blijf bidden, gerechtigheid doen en wacht op God. 



De kerk is dood?

Is dit niet te passief?
Bonhoeffer: de niet gelovige wereld (en die zit ook in de kerk) zegt:
De kerk is verzwakt, met nieuw elan helpen we de kerk er weer bovenop.
Dat is vrome illusie!

De kerk leeft midden in het sterven, 
alleen God kan haar tot leven roepen en behouden!
We moeten niet rekenen op een positieve ontwikkeling in het wereldgebeuren of 
cultuur, dat er wel weer kansen komen.

Alleen God kan het doen. Zal zelf telkens weer een plaats voor de kerk zoeken.



Enkele hoofdtrekken in Bonhoeffers visie op de kerk

In proefschrift Sanctorum Communio (1927) de opvatting:

De kerk is Christus die als gemeente bestaat.

Keert zich tegen 
a. Kerk is een (menselijke) schepping. 
b. Kerk is geen verzameling gelovige individuen. Geen ruimte voor individualisme. 
c. We zijn in Christus zijn aangenomen en opgenomen in zijn kerk. De ander is niet in 

de eerste plaats een individu, maar broeder/zuster van Christus.
d. Gemeente zijn is er zijn met elkaar en voor elkaar: één lichaam



Waar gaat om in de kerk/wat is haar doel?

De hoofdvraag is niet: hoe krijg ik een genadig God (al is de zaak onmisbaar!)

Maar: hoe wordt de wereld (inclusief schepping) weer Gods wereld.

Niet de vraag: hoe word ik een heilige, 
maar hoe word ik weer mens naar Gods beeld?



Missionaire kerk: in de wereld en voor de wereld.

Zoals Christus in de wereld gezonden is voor de wereld, zo ook de kerk.

De kerk staat dus niet tegenover de wereld, kijkt niet op haar neer.

Kerk nog in het ‘voorlaatste’ en leeft toe naar het ‘laatste’; 
Kerk wel heilig, nog niet volmaakt 

Kerk nog in een wereld van zonde en zelf ook nog vol zonde, zwakheid en gebrek.

Dit maakt de kerk tegelijk open voor de wereld: kent haar zonden en gebreken aan den 
lijve.



In de wereld en voor de wereld.

Deze ‘wereldlijkheid’ van de kerk maakt haar bescheiden (wij zijn niet beter)

Kerk kan de wereld niet veranderen. Beide leven van Gods goedheid/genade

Kerk erkent het goede dat er nog in de wereld is. Kan kritisch participeren.

Kerk weet zich verbonden in verantwoordelijkheid.

Kerk zijn niet aan de rand, maar in het centrum.



Plaatsvervanging

Zoals Christus als Hogepriester de zonden der wereld op zich nam en verzoend heeft,

zo draagt de kerk als priester leven en zonde van de wereld mee om ze ter verzoening 
voor God te brengen.

In haar gebed brengt de kerk elke zondag de wereld (Zijn schepping) bij God. 

De kerk is er niet voor zichzelf! 
Het gaat niet om haar succes of overleven, maar gehoorzaamheid en dienst



Wereldlijk niet werelds

Kerk is betrokkenheid op de wereld en deelt in haar lot.

Gevaar is aanpassing aan de wereld en haar denkwijze.

Voortdurend waken, haar identiteit bewaren, (gestalte van) Christus blijven.
Want als het zout haar kracht verliest . . .

Dit komt later nog sterker naar voren: disciplina arcani



• Areligieus christendom

• In de gevangenis concludeert Bonhoeffer: we 
leven in een wereld die niet begrijpt wat kerk is 
en wie Christus is. 

• Centrale vraag: hoe kan Christus in deze 
wereld een plaats vinden.

• Conclusie voor kerk: we moeten leren leven 
met God en voor God in een wereld zonder God.



Areligieus christendom

A. Wereld heeft God zelfs niet meer nodig als we voor onmogelijkheden komen staan.

We lossen het zelf op: wetenschap, samen krijgen we corona er onder.
HC: regen en droogte, armoede en rijkdom, gezondheid en ziekte rusten in Gods 
hand/voorzienigheid.
Nu: menselijke factoren, menselijk oplossen.

B. Vragen van leven en dood zijn vragen van medische en ethische wetenschap.
Als er geen sprake meer is van zonde en oordeel, is er geen kerk met 
genadeverkondiging nodig, is er geen priester meer nodig: 
bij ongelukken vraag je geen geestelijke, maar een psycholoog.



Areligieus christendom, wereldlijke woorden

Vraag van Bonhoeffer: hoe vind ik ‘wereldlijke’ woorden die vasthaken in deze wereld?

We moeten het christendom (gegroeide kerkelijke cultuur) als jas uittrekken,
alle traditionele kerkelijke taal in leer en liturgie.

Bonhoeffer heeft dit zelf niet meer uit kunnen werken.

Wel aanwijzingen in zijn werken.
a. Lees het OT, hier geen leer, maar verhalen over het concrete leven.
b. Gerechtigheid doen, rechte levenswijze naar het Evangelie, zowel daad
als kritisch woord over leefwijze van de wereld. Christus moet hier kunnen staan.



Areligieus christendom, en disciplina arcani

Arcanum is geheim.
Disciplina is onderwijs, kennis, ordening

Dit was er in Vroege Kerk: na preek moesten degenen die niet gedoopt waren de kerk 
uit: ite, missa est. Daarna de geloofsbelijdenis en avondmaal.

Belijdenis en avondmaal alleen maar te verstaan in geloof, gaan boven rede en gevoel 
uit. Het is geen denken en beleven van de mens uit, maar van God uit. Sprake van de 
Geest in het hart. Gebed en lofprijzing, het kruis als sterven en leven, vrees en vreugde, 
Christus die zichzelf uitdeelt in brood en wijn.



Areligieus christendom, en disciplina arcani

Voor de wereld is dit vreemd, niets zeggend, kan respect of spot brengen.
Parels niet voor de zwijnen werpen.

Wil geloof van de enkeling en de onderlinge gemeenschap versterken.
Verticale en horizontale verbondenheid, relatie met God en elkaar.

Dit in persoonlijke Schriftlezing, meditatie en gebed. Van belang is hier de 
kring/vereniging in de gemeente. Samen Bijbellezen, bidden en zoeken te verstaan wat 
God welbehaaglijk is, vraagt in deze tijd. 

Disciplina arcani is disciplina, vraagt orde in persoonlijk en kerkelijk leven.



Areligieus christendom, en disciplina arcani

Disciplina arcani s ook altijd weer gericht op de wereld, verdieping van 
verantwoordelijkheid en inzicht in de werkelijkheid, leren wat gerechtigheid vandaag 
betekent.

Zonder deze oefening in het geheim van geloof en kerk bloedt de kerk dood.

Bonhoeffer bleef tot einde Bijbellezen, dagboek (Losungen), mediteren, bidden!

Als Christus niet in mij/gemeente leeft, hoe zal Christus gestalte krijgen in deze wereld?

Door de kerk is Christus aan het werk op aarde.



Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bittre beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Dietrich Bonhoeffer


