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Karl Barth had in het midden van de vorige 
eeuw veel invloed in ons land, met name bij 
de confessionelen en de ethischen in de toen-
malige Hervormde Kerk. Maar aan het eind 
van die eeuw begon zijn invloed toch te ta-
nen, al bleef er wel echte belangstelling. Toch 
heeft het menigeen verbaasd dat de in 2008 
verschenen Nederlandse vertaling van Barths 
commentaar op de Brief aan de Romeinen 
meteen twee drukken beleefde.

Nu heeft Eginhard Meijering, emeritus lector in de 
geschiedenis van de theologie in Leiden, een boek 
geschreven dat uitstekend kan dienen als inleiding 
tot Barths theologie. Aan de hand van de door Bar-
th geschreven dogmatiek laat Meijering zien wat 
voor Barth de hoofdzaken van de christelijke leer 
zijn; die zijn soms verrassend nieuw onder woor-
den gebracht, terwijl hij een andere keer dicht in 
de buurt van de Reformatie zit. 
Meijering laat ook zien hoe Barth reageerde op 
de gebeurtenissen in de wereld wanneer hij met 
een bepaald leerstuk bezig was. Maar meestal 
ging hij in zijn dogmatiek niet in op wat er in de 
wereld om hem heen gebeurde.

Hitler

Zijn leven lang heeft Barth de natuurlijke theo-
logie als een gevaar voor de theologie gezien. 
Maar wat verstond hij daaronder? Voor hem was 
het een theologie die ervan uitgaat dat de mens 
op grond van zijn redelijke vermogens kennis 

van God kan opdoen, ook al komt hij niet verder 
dan een eerste begin. Zeer beslist stelt Barth 
daartegenover: waarachtige kennis van God kan 
alleen God zelf aan de mens geven en die geeft 
God in Jezus Christus. Met andere woorden: God 
kennen is voor een mens van het begin tot het 
einde pure genade. Wie vanuit zichzelf een lan-
dingsbaan voor het evangelie construeert, moet 
er maar mee rekenen dat hij met een verminkt 
en krachteloos geworden evangelie te maken 
krijgt. Dan gaan er ongelukken gebeuren.
Zulke ongelukken zag Barth gebeuren toen Hit-
ler in 1933 de macht in Duitsland gegrepen had 
en een brede stroming in de Duitse Evangelische 
Kerk hem bleek te volgen. Deze stroming, de 
Deutsche Christen, geloofde in een Duitse God, 
die Hitler wilde gebruiken om Duitsland op te 
heffen uit de vernedering die dit land in 1919 bij 
het Verdrag van Versailles was aangedaan. 

Ariërverklaring

Deze christenen konden bovendien niet geloven 
dat Jezus een Jood was. In de Duitse Evangeli-
sche Kerk kwam de Belijdende Kerk in verzet 
tegen de Deutsche Christen. Zij nam in 1934 op 
een synode in Barmen de tegen de dwalingen 
van de Deutsche Christen gerichte Theologische 
Verklaring aan.
Deze verklaring was in feite door Barth geredi-
geerd. Meijering vertelt in dit verband feiten die 
niet algemeen bekend zijn. Barth was in die tijd 
hoogleraar aan de universiteit van Bonn. Dat 
was een staatsuniversiteit en de hoogleraar was 
feitelijk ambtenaar. Als ambtenaar moest Barth 
een ariërverklaring tekenen, en dat heeft hij ge-
daan! Maar hij heeft altijd geweigerd een college 
dogmatiek met de Hitlergroet te beginnen.
Toen hij ook nog weigerde de eed van onvoor-
waardelijke trouw aan HitIer af te leggen, werd 

hij als hoogleraar ontslagen en vertrok hij naar 
Bazel. Meijering zegt dat hij in deze tijd vocht 
voor de vrijheid van de kerk en het primaat van 
de theologie en voegt daaraan toe: ,,hij onder-
schatte in die jaren gewoon het misdadig ka-
rakter en het acute gevaar van de feitelijke 
macht van het nazidom’’. Die conclusie lijkt mij 
juist.

Verkiezing

In zijn leer over de verkiezing gaat Barth geheel 
eigen wegen. Hij neemt duidelijk afstand van 
Calvijn. Hij heeft voor dit leerstuk vijfhonderd 
bladzijden nodig en daarin wordt in ieder geval 
het volgende duidelijk: mensen die goede rede-
nen hebben om zich tot de verworpenen te reke-
nen, mogen weten dat hun leven helemaal rust 
in Gods genadige, verkiezende hand.
In zijn leer over de verzoening blijft Barth dicht 
bij de traditie van de Reformatie. Opmerkelijk is 
wat Barth in dit verband over de zonde zegt. In 
Jezus Christus is God neergedaald in de diepste 
diepten van het menselijk bestaan om het oor-
deel dat de mens over zichzelf heeft gehaald op 
zich te nemen en weg te dragen. Maar de mens 
wil de baas over zijn eigen leven zijn en weigert 
kennis te nemen van wat God voor hem gedaan 
heeft. Dan is hoogmoed zijn zonde. Daar blijft 
het niet bij. 
Jezus Christus is er voor alle mensen en de Hei-
lige Geest wijst hun de weg naar een volstrekt 
nieuw bestaan: leven vanuit de opstanding, kie-
zen voor het leven en tegen de dood. Maar weer 
laat de mens het afweten: hij wil zichzelf genoeg 
zijn en weigert de vrijheid die God hem geeft om 
op weg te gaan naar de liefde tot God en de naas-
te. Dan is traagheid zijn zonde. Zo belicht Barth 
verschillende aspecten van het verzet van de 
mens tegen God.

Ik heb wel een opmerking bij wat Meijering zegt 
over Barth en de leer van de twee rijken. In deze 
leer gaat het over het leven van de mens in de 
kerk en in de staat. Er is wel eens gezegd: in de 
kerk hoor je het evangelie en je betrekt het op je 
persoonlijke leven, maar in de staat gehoorzaam 
je aan de overheid, zelfs als die je opdraagt mis-
daden te plegen. Barth wil van die opmerking 
niets weten en Meijering is het met hem eens. 
Barth spreekt wel eens direct vanuit het evange-
lie over de politiek, maar dan zo dat degene die 
politieke verantwoordelijkheid draagt daar wei-
nig mee kan beginnen.

Beperkingen

Meijering heeft een alternatief: in de politiek je 
baseren op het alle mensen ingeboren besef van 
goed en kwaad. Mijn opmerking: Barth heeft 
toch een eigen visie op de tweerijkenleer ont-
wikkeld in de in 1946 verschenen brochure 
Christengemeinde und Bürgergemeinde? De kerk 
(Christengemeinde) is geroepen te leven als de 
stad op de berg uit Matteüs 5:14, zodat de staat 
(Bürgergemeinde) zich op haar kan oriënteren. 
Wat de staat doet, kan niet meer dan uiterlijk, 
relatief en voorlopig zijn. Maar wat recht, vrede 
en vrijheid zijn, kan de staat van de ‘stad op de 
berg’ horen en dat weet de staat welke kant hij 
op moet.

Belangrijk is ten slotte dat Meijering laat zien 
dat Barth zijn beperkingen kende, juist als dog-
maticus. 
In de dogmatiek probeer je onder woorden te 
brengen wie God zelf voor de mensen is en hoe 
kan dat ooit lukken? Alles wat een dogmaticus 
zegt is in principe beter te zeggen. Dat vond Bar-
th zelf ook van de vele delen van zijn dogma-
tiek.

Op weg naar SAMEN. Werkboek voor 

Bijbelse huwelijksvoorbereiding

Drs. A.B.F. Hoek-van Kooten, Ds. G.J. van 
Steeg en anderen. Uitg. Kok, Kampen 
2009. 140 blz. € 14,50
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Vroeger overal en in veel kerkelijke 
gemeentes nu nog, hadden een aan-
staande bruid en bruidegom ter 
voorbereiding op hun huwelijk één 
gesprek met de predikant die hun 
huwelijk zou inzegenen. Na de 
trouwdag werden ze in het diepe ge-
gooid. Nooit hadden ze onderwijs ge-
had over wat gehuwd zijn inhoudt. 

De geslaagde of niet geslaagde voor-
beelden van anderen, ouders vooral, 
waren het oriëntatiepunt. Met Gods 
hulp ging het gelukkig meestal wel 
goed in het nieuwe gezin dat zich ge-
vormd had. 
De vanzelfsprekendheid waarmee we 
in de kerkelijke gemeente ervan uit 
kunnen gaan dat christelijke echtparen 
het wel zullen redden, is in onze tijd 
voorbij. Daarom zijn in diverse ge-
meentes vormen van huwelijkscate-
chese opgezet. In de hervormde Wes-
terkerk in Veenendaal is die in het vat 
gegoten van vijf thema-avonden voor 
nieuwe bruidsparen. Wie in de kerk 
zijn en haar huwelijk laat inzegenen, 
wordt op de catechese-avonden ver-
wacht. 
De medewerkers van deze avonden 
hebben hun bijdragen gebundeld in 
een boekje, zodat andere gemeentes er 
ook mee aan de slag kunnen. Ds. A. 
Prins vult één avond met de Bijbelse 
visie op het huwelijk. De heer F.H. Che-
valking geeft een uiteenzetting over 
luisteren naar elkaar en omgaan met 
conflicten. Ds. A.L. Rijken-Hoevens stelt 
de rolpatronen binnen huwelijk en ge-
zin aan de orde. Mevr. A.B.F. Hoek-van 

Kooten heeft het over seksualiteit, ge-
zinsplanning en kinderloosheid. Ds. G.
J. van Steeg vult één avond en dus één 
hoofdstuk over God dienen in het ge-
zin.

Eigentijds orthodox

Ik heb het boek met instemming gele-
zen. De visie op het huwelijk en de 
vormgeving daarvan is eigentijds or-
thodox. Er zouden nog wel meer the-
ma’s besproken kunnen worden en 
meer avonden belegd kunnen worden, 
maar het is – stel ik me zo voor – moge-
lijk in een later stadium een gespreks-
groep op te starten voor mensen die al 
langer gehuwd zijn en met nieuwe vra-
gen zitten.
De teksten in dit boekje zijn toeganke-
lijk geschreven en toch op niveau. Er 
zijn samenvattingen, opdrachten en 
voorbeelden. Die toegankelijkheid vind 
ik belangrijk, omdat de auteurs álle 
bruidsparen een handreiking willen 
doen en niet alleen de hbo’ers onder 
hen.
Ik ga geen samenvatting geven van de 
inhoud. De hoofdstuktitels zijn helder. 
In de kern is de boodschap, zoals ik die 
hierboven gezet heb: trouwen is een 
werk-woord. Ook een huwelijk dat in 
de kerk is begonnen, gaat niet vanzelf-
sprekend goed. Man en vrouw moeten 
(soms hard) werken om hun relatie 
goed te houden en te verdiepen.
Achterin het boek zijn aanwijzingen op-
genomen voor het opstarten van huwe-
lijkscatechese en voor de vormgeving 
van de avonden waarop men samen-
komt. Dat betekent dat iedere voorgan-
ger of catecheet, als hij dit boek als uit-
gangspunt neemt, onmiddellijk aan de 
slag kan gaan. Als een gemeente nog 
geen huwelijkscatechese kent, zou ik 
dat ook maar snel doen. Ik zou bruids-
paren dit boek gewoon cadeau geven. 
Die hebben niet alleen Gods zegen no-
dig, maar ook een steuntje in de rug.

Trouwen is werk-woord

Godsdienstpedagogiek. Dimensies en 

spanningsvelden

E.T. Alii. Uitg. Meinema, Zoetermeer 2009. 
224 blz. € 23,50
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Er was tot op heden geen Neder-
landstalig handboek godsdienstpe-
dagogiek dat inging op actuele the-
ma’s binnen het vakgebied. Met dit 
handboek wil E.T. Alii, een collectief 
van docenten en onderzoekers van 
vijf Nederlandse universiteiten (et 
alii is Latijn voor ‘en anderen’) daar 
verandering in brengen.

Het eerste hoofdstuk is fundamenteel 
voor de rest van het boek. Daarin wordt 
de godsdienstpedagogiek gepositio-
neerd tegenover de theologie en de pe-
dagogiek, de twee wetenschappen 
waaruit de godsdienstpedagogiek 
voortvloeit. E.T. Alii neemt de lezer mee 
in het belangrijke debat welke discipli-
ne de nadruk dient te krijgen. Is theolo-
gie de hoofddiscipline en pedagogiek 
veeleer de ondersteunende wetenschap 
of moeten we in navolging van de peda-
goog Langeveld de rollen omkeren? De 
auteurs geven tenslotte een derde op-
tie, waarbij theologie en pedagogiek 
elkaar wederzijds aanvullen. De taak 
van de godsdienstpedagogiek is onder 
andere die wederzijdse relatie onder-
zoeken en beoordelen. Hoewel het eer-
ste hoofdstuk heel beschrijvend is en af 
en toe wat meer evaluerend zou mogen 
zijn – we komen soms te weinig te we-
ten wat de auteurs vinden van de ver-
schillende visies op de verhouding tus-
sen theologie en pedagogiek –, is dit 
hoofdstuk een goede inleiding. 

Actueel spanningsveld

In de hoofdstukken daarna wordt tel-
kens vertrokken vanuit een casus om 
zo een theoretische uitwerking te for-
muleren van een actueel spannings-
veld in de godsdienstpedagogiek. Het 
gaat over leren theologiseren, de span-
ningen door de multireligieuze con-
text, het onderwijzen van religiositeit, 
de verhouding tussen professionaliteit 
en spiritualiteit van de vakleerkracht, 
en de relatie tussen godsdienstpedago-
giek en de zelfwording van de degenie 
die onderwijs ontvangt.
De overgang tussen het eerste hoofd-
stuk en wat volgt, is nogal abrupt. Het 
is voor de lezer dan ook niet altijd dui-
delijk waarom specifiek die thema’s 
gekozen worden. Gaat dit over dé the-
ma’s in de godsdienstpedagogiek of is 
dit eerder een bloemlezing van enkele 
van de vele spanningsvelden? Op basis 
waarvan zijn de thema’s gekozen? Aan-
gezien de auteurs dit boek als hand-
boek voorstellen (dat uiteindelijk zal 
gebruikt worden in opleidingen met 
studenten die door dit boek in contact 
komen met de godsdienstpedagogiek), 
mochten ze daarin iets duidelijker ge-
weest zijn.
Het laatste hoofdstuk verheldert veel 
door een historische schets van de hui-
dige godsdienstpedagogiek in Neder-
land en laat zien dat de behandelde 
thema’s inderdaad centrale onderwer-
pen binnen de godsdienstpedagogiek 

zijn, maar het hoofdstuk komt voor dit 
doel net iets te laat in het boek. Eigen-
lijk zou de (niet-expert-)lezer het boek 
opnieuw moeten lezen in het licht van 
het zevende hoofdstuk. 

Grondige schets

Dat neemt niet weg dat het boek de 
moeite waard is. Het hoofdstuk over 
het onderwijzen van religie en religio-
siteit geeft bijvoorbeeld een grondige 
schets van de factoren die een invloed 
hebben op het godsdienstonderwijs: 
context, geletterdheid en communica-
tie, en hermeneutiek om vervolgens 
vier visies op het onderwijzen van reli-
gie te bespreken: learning in, learning 
about, learning from en learning for reli-
gion. Deze veelzijdige kijk op gods-
dienstpedagogiek nodigt zowel de 
godsdienstpedagoog als de godsdienst-
leerkracht uit om het religieus onder-
wijs veelzijdig aan te pakken. Learning 
for religion daagt de leerkracht bijvoor-
beeld uit om niet enkel te focussen op 
kennisoverdracht, maar constructief te 
werk te gaan en de kinderen ‘als het 
ware God zelf opnieuw (te laten uitvin-
den)’. Kinderen zijn in dit model vol-
waardige partners in het ontdekken en 
onderzoeken van God.
Door te vertrekken vanuit een casus 
slagen de auteurs er (bijna) telkens in 
om de brug tussen praktijk en theorie 
te maken en in de buurt van die brug te 
blijven. Hierdoor blijft de theorie le-
vendig en staat ze ten dienste van de 
praktijk, wat dit theoretische boek toch 
ook praktisch maakt, al is het duidelijk 
geen praktijkboek. De gelijkaardige op-
bouw van de zes eerste hoofdstukken 
(casus, probleemstelling, theoretische 
verdieping en terugkoppeling aan de 
casus) zorgt er tegelijk met het goede 
taalgebruik voor dat het boek vlot lees-
baar is. De heldere definiëring van de 
kernbegrippen brengt een belangrijke 
eenduidigheid in het boek. Dit is niet 
eenvoudig te bereiken met meerdere 
auteurs, maar wat dit betreft is E.T. Alii 
daar goed in geslaagd. De literatuur die 
aangeraden wordt na elk hoofdstuk, de 
uitgebreide literatuurlijst en het regis-
ter achterin het boek zijn grondig en 
goed doordacht. Dit is zeker een meer-
waarde voor studenten en onderzoe-
kers bij het verwerken en integreren 
van dit boek in hun studies en onder-
zoek.
Ondanks dat de inhoudelijke samen-
hang niet altijd goed te volgen is, is het 
boek zeker een aanrader voor pedago-
gen, theologen, godsdienstleerkrachten 
en studenten van de voorgenoemde 
vakgebieden die een update willen van 
de huidige situatie van de (Nederland-
se) godsdienstpedagogiek. De hoofd-
stukken kunnen op zichzelf staan als 
heldere en goed opgebouwde essays 
die menig lezer met veel plezier zal 
doornemen. Door de verbinding met 
de praktijk, zullen de probleemstellin-
gen die ter orde komen herkenbaar zijn 
voor de godsdienstleerkracht/-peda-
goog en dit maakt het boek des te boei-
ender.

Drs. Job Thomas is als onderwijspeda-
goog werkzaam aan de ETF Leuven (B) en 
is staflid van Ichtus Vlaanderen.

Veelzijdige kijk op 
godsdienstpedagogiek
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Twintig jaar ‘Mauerfall’ leidt tot ro-
mantische gevoelens. De romantiek 
voor hen die het onvoorstelbare ge-
beuren van destijds meemaakten, 
ook van hen die de sfeer van voor de 
val geproefd hebben. Maar vreemd 
genoeg ook een romantiek die de 
harde werkelijkheid van toen verslui-
ert en doet alsof het eigenlijk best wel 
een mooie tijd was. Weliswaar een 
beetje spannend maar het was in de 
DDR echt niet zo erg als wel gezegd 
wordt. De feiten spreken echter an-
ders. En de slachtoffers ook. Er is on-
recht gedaan en er ligt schuld. Een 
hereniging van landen betekent nog 
niet een hereniging van mensen. 
Daarom is niet zozeer romantiek maar 
verzoening aan de orde.

Verzoening

Over verzoening in dit soort gebeur-
tenissen hoeft natuurlijk niet gespro-
ken te worden als het inderdaad niet 
zo erg was. Hooguit kun je dan over 
spijt spreken maar dat ligt op een an-
der niveau dan berouw. Wat dat aan-
gaat, is er veel te leren van hetgeen de 
katholieke theoloog Karl Rahner hier-
over schrijft in zijn nu verschenen col-
leges over het sacrament van de boe-
te 1). Het lijkt er op alsof tegenwoor-
dig buiten de kerk meer over schuld 
gesproken wordt dan daarbinnen, en 
daarom kan een dergelijk boek ons 
weer helpen te zien hoe de dingen 
tussen God en mens en van daaruit 
tussen mensen onderling liggen. Boe-
te en biecht zijn kernthema’s van de 
Schrift en dus van de kerk en Rahner 
weet daarover rijke en diepe dingen 
te schrijven.
Minder historisch, maar even bijbels-
leerstellig is de studie van Graham A. 
Cole over de verzoenende kracht van 
Christus’ werk aan het kruis 2). Zorg-
vuldig wordt de Schrift gevolgd en 
gelezen, en zo maakt Cole duidelijk 

dat vrede met God er alleen is door 
verzoening. Dat is ook zijn klacht aan 
het adres van sommige predikers, na-
melijk dat de boodschap van Golgota 
van haar kracht en rijkdom beroofd 
wordt als de verlorenheid van de 
mens niet verkondigd wordt. Als het 
met mensen niet zo erg was en wij 
niet zo zondig en verloren waren, had 
God in Christus niet zo ver hoeven 
gaan. Ook moet dan Gods toorn ter 
sprake komen en dat er met deze God 
alleen door verzoening vrede moge-
lijk is.
Interessant is in dit verband dat de 
opwekking van kerk en geloof die in 
de 19e eeuw in Ierland plaatsvond, 
juist vanuit zo’n prediking ontstond 
zoals John Weir in zijn boek be-
schrijft 3). Het kerkelijke leven sukkel-
de voort onder een gevaarloze predi-
king. Leven kwam er in de geestelijke 
brouwerij toen mensen verteld werd 
wie God nu echt is en wie ze nu eigen-
lijk zelf waren. Zo blijkt in allerlei tij-
den en in allerlei verbanden hoe er 
weer ruimte en voortgang komt als 
de dingen beleden en uitgesproken 
worden.

Verbetering

Het Reformatieonderzoek heeft trou-
wens vele voordelen gehad bij het 
wegvallen van de muur. Er is zelfs een 
ware opleving van de studie van de 
Wittenberger reformatie ontstaan. 
Voorbeelden daarvan zijn bijvoor-
beeld de bundel met teksten van Cas-
par Aquila( 1488-1560) 4), en de bun-
del studies over Justus Jonas (1493-
1555) onder redactie van Irene 
Dingel 5). Het gaat hier in beide geval-
len om collega’s van Luther en Me-
lanchthon, die tot dusver nogal in de 
schaduw bleven staan.
Doordat vooral plaatselijke archieven 
in oostelijk Duitsland sinds 1989 be-
ter toegankelijk zijn, kunnen dit soort 

boeken nieuwe informatie bieden en 
wat dat aangaat is er in de komende 
jaren nog veel te verwachten. Tegelijk 
bepalen Aquila en Jonas bij waar het 
in de Reformatie in wezen over ging, 
namelijk de vraag naar de verhouding 
tussen God en mens en dan met name 
de vraag welke rol de mens in de ver-
zoening met God speelt. Voor Aquila 
werd verzoening concreet in het dia-
conaat. Wie leeft van wat God ons in 
Christus gegeven heeft, kan niet an-
ders dan zelf ook vrijgevig zijn. Daar-
mee is de sociale dimensie van de Re-
formatie weer eens onder de aan-
dacht gebracht en dat blijft toch een 
boeiend thema.
De Reformatie was in de kern theolo-
gisch in die zin dat het ging om gena-
de en rechtvaardiging, maar van 
daaruit kwamen politiek, maatschap-
pij, onderwijs etc. volledig in beeld. 
Bij Jonas en Aquila zijn dat dan ook 
thema’s die in hun preken en schrifte-
lijke werk als vanzelfsprekend behan-
deld worden. De boodschap van de 
verzoening vernieuwde en verander-
de heel de samenleving, en in feite 
was dat twintig jaar geleden ook het 
geval, waar de impulsen tot de Mau-
erfall voor een wezenlijk deel van uit 
de mensen in de kerk kwamen.

Verbroedering

Beleden schuld is de weg naar her-
stelde banden. Of dat nu in Berlijn, 
Rome of Ierland is. De ontwikkelingen 
na de Tweede Wereldoorlog hebben 
niet alleen tot een deling van Oost en 
West geleid, maar ook tot het zoeken 
van verbroedering onder theologen. 
In het overzichtswerk over oorlog en 
christendom, dat onder redactie van 
Andreas Holzem verscheen, krijgen 
de pogingen van de Duitse kerken 
weer in een verzoende verhouding 
met christenen elders in Europa en 
Amerika te komen ruime aandacht 6). 

Dat was niet eenvoudig, zeker niet 
omdat ook van de niet-Duitse kant 
een door sommige kerken gepropa-
geerd pacifisme de oorlog eerder be-
vorderd dan voorkomen had. Hoe 
dodelijk pacifisme zijn kan, wordt hier 
onomwonden met feiten aange-
toond.
Eckhard Lessing beschrijft in zijn fas-
cinerende theologiegeschiedenis 7) 
hoe Duitse theologen intern met de 
gevolgen van oorlog en nationaal-so-
cialisme omgingen. Terwijl een deel 
zich van begin af aan verzet had, was 
er ook een deel dat de Hitler-dicta-
tuur theologisch verdedigd had. De 
vraag is natuurlijk hoe dat kon, waar 
ze toch van beide kanten van de Bijbel 
zeiden uit te gaan. Het boek van Les-
sing laat wel zien dat de Bijbel een 
eind op afstand kan komen te staan 
als je niet bereid bent je theologische 
traditie regelmatig aan die Bijbel te 
laten toetsen. Ook hier gaat het om 
welk beeld men van God en mens 
heeft en hoe zij in relatie tot elkaar 
staan.
Het komt mij voor dat zij die de diepe 
kloof tussen God en mens kenden en 
beleden, zoals Bonhoeffer en Barth, 
scherper oog hadden voor het nazi-
gevaar dan zij voor wie geloof meer 
met vorming en verbetering dan met 
verzoening en bekering te maken 
hadden. En dat was in de kerk en theo-
logie in de DDR niet anders. En met 
die kennis zouden kerk en theologie 
vandaag in ons land hun voordeel 
kunnen doen.
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