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1. De relatie tussen theorie en praxis binnen de theologie kan alleen zuiver 
afgebakend worden vanuit de erkenning van Gods openbaring als norm voor 
de theologie. 

Binnen een schriftuurlijk genormeerd kader blijft het mogelijk, de zgn. 
praktische theologie op te vatten als theorie van de praxis. 

2. Vergeleken met de zgn. politieke theologie, zoals die ontwikkeld werd 
in West-Europa, is alleen in de bevrijdingstheologie sprake van een zuiver 
methodisch primaat van de praxis. 

3. Doordat J.B.Metz in zijn theologie geen plaats geeft aan de opstanding 
van Christus, mist het 'eschatologisch voorbehoud' bij hem een wezenlijk 
theologische inhoud. 

4. In de 'memoria-these' van J.B.Metz wordt de 'memoria passionis' niet 
beheerst door de gedachtenis aan het lijden en sterven van Christus. 

5. In het wetenschapsmodel van Cl.Boff staat de theologische reflectie in
houdelijk sterk onder druk van de constitutieve inbreng van de sociale we
tenschappen binnen het theologisch proces. 

6. Het primaat van de praxis leidt bij J.B.Metz en Cl.Boff tot onderwaar
dering van de verkondiging ten gunste van het optreden van de kerk met de 
daad. 

7. In de verhouding tussen kerk en wereld wordt bij J.B.Metz en Cl.Boff 
de betekenis van de kerk slechts beschreven in categorieën van de wereld. 

8. Job 42,6 is als volgt te vertalen:,,Daarom verneder ik mijzelf vol berouw 
in stof en as ." 

9. De exegese van Mt. 18,17 bij J.van Bruggen mist voldoende consistentie 
wanneer hij enerzijds de opvatting van ekklèsia als aanduiding van de kerk 
in het algemeen afwijst, maar anderzijds daarin een aanduiding leest van de 
,,gezamenlijke bijeenkomst van de leerlingen", o.m. te identificeren met de 
vergaderingen van de gemeente in Hnd. l,15;2,l-2. 

Vgl. J.van Bruggen, Matteüs. Het evangelie voor Israël (Commentaar op het 
Nieuwe Testament - Derde Serie). Kampen 1990, 349-350. 

10. Vanwege haar beperkte thematiek kan de leer van de genademiddelen 
in haar huidige gestalte binnen de gereformeerde dogmatiek geen recht doen 
aan de reikwijdte van het werk van de Heilige Geest in de gemeente. 

Vgl. bv.: Schmalkaldische Artikelen III; en: C.Trimp, Ministerium. Een intro
ductie in de reformatorische leer van het ambt. Groningen 1982, 203- 205. 



11. Door de eenzijdige fundering in Rom. 7 komt bij de uitleg van het tiende 
gebod in HC zondag 44 de specifieke betekenis van dit gebod te weinig tot 
zijn recht. 

Vgl. J.Douma, De tien geboden III. Kampen 1987, 128129. 

12. De gronden, aangevoerd door de Generale Synode van de Gereformeer
de Kerken te Groningen Zuid (1978) ter afwijzing van het vrouwenkiesrecht, 
zijn, m.n. in oordeel 4 (Acta art. 287), dusdanig generaliserend geformu
leerd, dat zij geen ruimte laten voor een genuanceerd beeld van de positie 
van de vrouw in de gemeente volgens de aangegeven Schriftplaatsen, en 
evenmin recht doen aan de kerkrechtelijke betekenis van het zich uitspreken 
in de stemming voor de verkiezing van ambtsdragers. 

13. Behandeling van diaconale zaken op meerdere vergaderingen zonder af
vaardiging van diakenen zet de geloofwaardigheid van de besluitvorming 
onder druk. 

14. De methodiek voor heilshistorische prediking kan voor haar verdere ont
wikkeling winst boeken door bezinning op de verwerking van narratieve 
elementen in de prediking. 

15. Toepassing van inzichten uit de communicatiewetenschap zal binnen de 
gereformeerde homiletiek slechts kunnen plaatsvinden binnen een uitdruk
kelijk pneumatologisch bepaald kader. 

16. De beperkende richtlijn van de Generale Synode van de Gereformeerde 
Kerken te Assen (1961), dat bij de herziening van de bundel,,Enige Gezan
gen" ter aanvulling slechts enige ,,door berijming van daarvoor geschikte 
Schriftgedeelten verkregen liederen" verzameld mochten worden (Acta art. 
49), heeft er mede toe geleid, dat de rijkdom van de liederenschat van de 
kerk van alle eeuwen pijnlijk gemist wordt in de gezangenbundel van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. 

17. In de praktijk van de gemeenteopbouw dient men rekening te houden 
met het feit, dat de bijbelse metafoor van het ene lichaam met zijn vele leden 
in grotere kerken niet zonder meer toepasbaar is op het geheel van de ge
meente. ■ ■ . 

18. De gereformeerde theologie heeft behoefte aan ontwikkeling van schrif
tuurlijke criteria voor ideologiekritiek. 



DE HORIZON VAN HET HEIL 



THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN 
IN NEDERLAND TE KAMPEN 

DE HORIZON VAN HET HEIL 
Theorie en praxis bij Johann Baptist Metz en Clodovis 

Boff, mede in verband met de verkondiging en het 
diaconaat van de kerk 

ACADEMISCH P R O E F S C H R I F T 

TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE THEOLOGIE, 
OP GEZAG VAN DE RECTOR DRS. B. KAMPHUIS, 

HOOGLERAAR IN DE THEOLOGIE, 
ZO GOD WIL IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN 

OP WOENSDAG 16 DECEMBER 1992 
DES NAMIDDAGS TE 3 UUR IN DE LEMKERZAAL, 

BROEDERSTRAAT 16 TE KAMPEN 

door 
Cornelis Johannes de Ruijter 

1 > 1 
Uitgeversmaatschappij J.H. Kok - Kampen, 1992 



Promotor: Prof. dr. C. Trimp 
Co-promotor: Prof. dr. K. Veling 

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 

Ruijter, C.J. de 

De horizon van het heil: theorie en praxis bij Johann Baptist Metz en Clodovis 
Boff, mede in verband met de verkondiging en het diaconaat van de keric / C.J. 
de Ruijter. - Kampen : Kok 
Proefschrift Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijge
maakt), Kampen. - Met lit. opg. - Met samenvatting in het Duits en Engels. 
ISBN 90-242-6301-8 
NUGI 639 
Trefw.; bevrijdingstheologie / Gereformeerde Kerken en maatschappij. 

© Uitgeversmaatschappij J.H. Kok B.V., 1992 
Omslagontwerp: Dick Prins DPD 
ISBN 90242 6301 8 
NUGI 639 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op
geslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna
men, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever. 



Inhoud 

Hoofdstuk 1: INLEIDING 9 

1 Probleemstelling 9 
2 Het onderzoeksveld 9 

2.1 Keuze 9 
2.2 Begrenzing en toespitsing 12 
2.3 Relevantie 13 

3 Opzet van de studie 15 

Hoofdstuk 2: ORIËNTATIE 17 

1 Filosofische thematiek 17 
2 Theologische thematiek 21 
3 De thematiek binnen de praktische theologie 24 

3.1 De praxisopvatting in de praktische theologie 25 
3.2 Theorievorming in de praktische theologie 26 
3.3 Diaconiologie: het primaat van de openbaring 27 

4 Precisering van de probleemstelling 28 

Hoofdstuk 3: JOHANN BAPTIST METZ 31 

1 Schets van zijn concept 31 
1.1 Methode 31 
1.2 De transcendentale theologie van Karl Rahner 34 
1.3 Antropocentrisme bij Thomas 35 
1.4 Frankfurter Schule 37 

2 Theorie en praxis bij Metz 40 
2.1 Primaat van de praxis 40 
2.2 Fundering 41 

2.2.1 Christologie 43 
2.2.2Bijbelse fundering? 45 

2.3 Praxis van navolging 46 
2.3.1 Mystiek 47 
2.3.2Politiek 47 

3 Verkondiging 50 
3.1 De memoria-these 50 

3.1.1 Herkomst van het memoria-begrip 51 
3.1.2Geloof als gevaarlijke herinnering 52 

3.2 Narrativiteit 54 
3.2.1Narrativiteit als structuur van herinnering 54 

5 



3.2.2Narrativiteit als medium tussen heil en geschiedenis... 55 
3.3 De kerk als herinnerings- en verhaalgemeenschap 56 

3.3.1 Het subject van de verkondiging 57 
3.3.2Het adres van de verkondiging 57 
3.3.3De taal van de verkondiging 59 

4 Diakonia 60 
4.1 Situering 60 
4.2 Voorbij de burgerlijke kerk 61 
4.3 Memoria en navolging 63 
4.4 De gemeente als subject van christelijke praxis 64 
4.5 Solidariteit: kerk voor de wereld 65 

Hoofdstuk 4: CLODOVIS BOFF 68 

1 Schets van zijn concept 68 
1.1 Methode 68 
1.2 Louis Althusser: klassenstrijd in de theorie 72 
1.3 Thomas: theologie als gediscipUneerd weten 74 
1.4 Synthese 77 
1.5 De conceptie van Boff 79 

2 Theorie en praxis bij Boff 80 
2.1 Primaat van de praxis 80 
2.2 Socio-analytische bemiddeling 81 

2.2.1 Waarom socio-analytische bemiddeling? 81 
2.2.2Het statuut van de socio-analytische bemiddeling 83 
2.2.3 Ideologie-kritiek 85 
2.2.4Modaliteiten van de socio-analytische bemiddeling . . . . 86 

2.3 Hermeneutische bemiddeling 87 
2.3.1 Het bovennatuurlijke 88 
2.3.2Hermeneutiek van het heil 89 
2.3.3De toeëigening van het heil 92 
2.3.4Het eigenlijke hermeneutisch perspectief 93 

2.4 Tussenbalans: Van Aristoteles naar Marx 94 
2.5 De dialectiek van theorie en praxis 95 

2.5.1 Modaliteiten van de relatie theorie-praxis 96 
2.5.2De praxis als waarheidscriterium 97 
2.5.3De dialectiek in systeem 99 
2.5.4Het bovennatuurlijke als hulpbegrip 100 

2.6 De methode toegepast: een voorbeeld 101 
3 Verkondiging 106 

3.0 Het ecclesiologisch kader: kerkelijke basisgemeenschappen . 106 
3.1 Concentratie op het woord of primaat van de praxis 108 
3.2 Van verkondiging naar evangelisatie 109 

6 



3.2.1 Karakter 110 
3.2.2Methode I l l 

3.3 De armen als subject van evangelisatie 112 
4 Diakonia 114 

4.1 Optie voor de armen 114 
4.1.1 Wie zijn de armen? 115 
4.1.2Wat betekent de optie voor de armen? 117 

4.2 Diaconie van de bevrijding 117 
4.2.1 De arme als subject van diaconaat 118 
4.2.2Van aalmoes naar bevrijdingspraxis 118 
4.2.3Diaconie als allesomvattende praxis 119 

Hoofdstuk 5: VERGELIJKING 121 

1 Thomisme-marxisme 121 
1.1 Thomas (vooral volgens de interpretatie van Rahner) 121 
1.2 Marxisme 122 
1.3 Synthese 123 

2 Theorie en praxis 123 
2.1 Primaat van de praxis 124 
2.2 Praxis 124 
2.3 Theorie 125 
2.4 Praxis als waarheidscriterium? 126 
2.5 Geloof en theologie 126 

3 Verkondiging en diakonia 127 
3.1 Diakonia 127 
3.2 Woord 128 

4 Kerk en wereld 128 

Hoofdstuk 6: BEOORDELING 131 

1 Theologie incognito? 131 
1.1 Thomas of Augustinus? 132 
1.2 Het gewaad van Marx? 134 

2 De realiteit van Gods heil 135 
2.1 Heeft de praxis voorrang? 136 
2.2 Geloof, waarheid en handelen 137 
2.3 Praxis en norm 139 
2.4 Praxis en theorie 142 
2.5 De horizon van het heil 144 

3 De kerk in woord en daad 145 
3.1 Verkondiging 146 

3.1.1Tot Zijn gedachtenis 146 

7 



3.1.2Verkondiging, geschiedenis en heil 147 
3.2 Diakonia 148 

3.2.1 Solidariteit als diakonale categorie 148 
3.2.2Diakonia en emancipatie 149 

4 Kerk en wereld 151 
4.1 Heil en ideologie 151 
4.2 De middelen van het heil 152 
4.3 De kerk en het heil 152 

Hoofdstuk 7: EVALUATIE 155 

1 Gereformeerd diaconaat 155 
2 Comprehensive approach? 156 
3 Diaconale gemeente in de wereld 157 
4 Normativiteit en existentialiteit 158 
5 Heilshistorie en narrativiteit 160 
6 Diaconaat en dogmatische bezinning 161 
7 Theologie en praxis 163 

7.1 Theologie van de praxis? 164 
7.2 Praxis van de gemeente 165 
7.3 Theologia practica normata 166 

ZUSAMMENFASSUNG 169 

SUMMARY 175 

LITERATUUR 180 

8 



Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

I PROBLEEMSTELLING 

Deze studie is geboren uit een praktische vraagstelling en een daarmee sa
menhangende theoretische interesse. Enerzijds kwam uit de ervaring van 
jarenlang werken als voorganger van een gereformeerde kerk in een we
reldstad de praktische vraag naar boven, wat de plaats van de kerk is in 
deze wereld. Een zelfgenoegzaam bestaan verdraagt zich niet met het wezen 
van Christus' gemeente. Wat is dan haar verhouding tot de wereld en hoe 
kan de kerk iets betekenen voor die wereld? Talloze vragen uit de praktijk 
zijn tot deze ene te herleiden. Anderzijds bracht gerichte studie aan het 
licht dat de bevrijdingstheologie pretendeert een ook theoretisch doordacht 
antwoord op die praktische vraag geformuleerd te hebben. 

Confrontatie met dat antwoord lag vervolgens voor de hand. Zo groeide 
het plan de bevrijdingstheologie te onderzoeken inzake haar visie op de 
kerk in haar verhouding tot de wereld en na te gaan wat daarvan de waarde 
kan zijn voor de bezinning op deze thematiek binnen de gereformeerde 
theologie. 

2 HET ONDERZOEKSVELD 

2.1 Keuze 

De vraagstelling voor dit onderzoek ontstond binnen de context van een ge
reformeerde kerk. Maar waarom zou een gereformeerde kerk in de spiegel 
van de bevrijdingstheologie kijken? Binnen de gereformeerde theologie is 
al eerder nagedacht over de problematiek rond kerk en wereld. Confronta
tie met en toetsing van die resultaten ligt dan meer voor de hand'. Toch 
ontbreken binnen die reflectie twee elementen die wel aanwezig zijn binnen 
het nu gekozen onderzoeksveld. Allereerst is de problematiek van lijden en 
onderdrukking in de actuele wereldsituatie binnen de gereformeerde theo
logie nooit principieel gethematiseerd met het oog op de roeping van de 
kerk in dat verband. Vervolgens is binnen de gereformeerde theologie altijd 

1. Vgl. twee recente verkennende studies naar de opvattingen van Kuyper en Cal-
vijn op dit punt: C.Trimp, Gemeente en samenleving in de eeuw van Kuyper 
(Radix, gereformeerd interfacultair tijdschrift 15 (1989), 3-10) en Jac.Schaef-
fer. Gemeente en samenleving; de visie van Calvijn {Radix 15 (1989), 11-21). 

9 



over plaats en taak van de kerk nagedacht vanuit haar positie binnen het 
gegeven sociaal-economisch systeem. In de bevrijdingstheologie staat juist 
die positie van de kerk onder kritiek. Is de kerk in haar optreden dienstbaar 
aan een sociaal-politiek systeem dat onderdrukking en uitbuiting helpt in
standhouden, of zet ze zich in voor structurele bevrijding? 

Deze twee aspecten maken confrontatie en toetsing des te spannender. 
Een 'gevestigde' kerk moet bereid zijn in de spiegel van een maatschappij
kritische theologie te kijken. Dat betekent niet, dat bij voorbaat het ideolo
gie-verwijt geaccepteerd hoeft te worden. Maar wel, dat het waarheidsge
halte van dat verwijt niet bij voorbaat miskend wordt. Er is inmiddels ge
noeg bekend over de uitbuiting van de Derde Wereld door het Westen^. 
Dat verplicht op zijn minst tot bescheiden luisteren naar het verhaal van 
een kerk die telkens weer voor de vraag staat wat het heil van God in die 
situatie van uitbuiting nu concreet betekent. Het vereist ook de bereidheid 
tot eerlijke confrontatie met de theologische reflectie op die vraag binnen 
de bevrijdingstheologie. 

Nu is het niet alleen de bevrijdingstheologie die ons een kritische spiegel 
voorhoudt. Ook de politieke theologie, zoals die m.n. in Duitsland tot 
bloei kwam, heeft maatschappijkritiek tot een van haar pijlers gemaakt. 
Zij heeft zeker voor de gevestigde kerken in West-Europa willen fungeren 
als een kritisch geweten, dat stimulansen wilde leveren voor de maatschap
pelijke relevantie van kerk en theologie in de moderne samenleving. De 
herkenbaarheid van die thematiek binnen de Nederlandse context is zo 
groot, dat confrontatie op dit punt voor de hand ligt. 

Om deze reden is gekozen voor een vergelijkend onderzoek waarbij zo
wel de politieke theologie als de bevrijdingstheologie betrokken worden. 
Met het oog op een representatief onderzoeksresultaat is uit beide richtin
gen gekozen voor een belangrijk vertegenwoordiger. 

Johann Baptist Metz is ongetwijfeld de vader van de politieke theologie 
in Europa^ Hij heeft naast prominente vertegenwoordigers als Jürgen 
Moltmann en Dorothee SöUe het meest consequent gewerkt aan een theolo
gisch concept dat in zijn karakter politiek bepaald was, dat wil zeggen de 

2. Vgl. bijvoorbeeld Eduardo Galeano, De aderlating van een continent. Vijf 
eeuwen economische exploitatie van Latijns-Amerika. Amsterdam 1976. 

3. Johann Baptist Metz werd geboren in 1928 te Welluck (Duitsland). In 1952 
promoveerde hij bij E.Coreth in de filosofie op het proefschrift Heidegger 
und das Problem der Metaphysik (verschenen in: Scholast ik 28 (1953) 1-22). 
In 1954 werd hij priester gewijd. In 1961 promoveerde hij bij Karl Rahner in 
de theologie op het proefschrift Christliche Anthropozentrik. Über die Denk-
form des Thomas von Aquin. München 1962. Hij is hoogleraar fundamen-
taaltheologie aan de universiteit van Munster. Hij is mede-oprichter en hoofd
redacteur van het internationaal theologisch tijdschrift Concilium. 

10 



maatschappelijke relevantie van kerk en theologie als inzet had. 
Clodovis Boff neemt binnen de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie 

een heel andere plaats in"*. Nadat deze jonge loot aan de theologische stam 
een onstuimige groei had doorgemaakt, was hij de eerste die uitvoerig werk 
maakte van de kentheoretische fundering. Als geen ander heeft hij zo bijge
dragen tot de methodologie van de bevrijdingstheologie. Verreweg de 
meeste belangrijke bevrijdingstheologen (niet in de laatste plaats zijn broer 
Leonardo) beroepen zich methodisch op het werk van Clodovis Boff. 

Beide theologen zijn duidelijk representatief voor de gekozen varianten 
in het onderzoeksveld. Vergelijking van hun concepten is m.n. mogelijk 
door de gelijksoortige fundering van hun theologie. Beiden moeten gezien 
worden tegen de achtergrond van de nieuwe ontwikkelingen in de rooms-
katholieke theologie sinds Vaticanum II. Onder de vele conciliedocumen
ten heeft vooral de pastorale constitutie Gaudium et Spes sterk de aandacht 
getrokken\ Het nieuwe van deze constitutie is de doorbreking van de bin
nenkerkelijke visie, die tot aan Vaticanum II typerend was voor uitspraken 
over de kerk, maar die ook de meeste conciliedocumenten zelf nog be
heerst. In deze constitutie wordt de blik naar buiten gericht, de verbonden
heid van de kerk aan de hele mensheid wordt duidelijk uitgesproken en er 
wordt een poging gedaan de wereld in haar moderniteit tegemoet te treden 
en de consequenties daarvan onder ogen te zien. In dat verband is veel aan
dacht besteed aan het uitgangspunt dat aan het begin van de constitutie 
{n.4) wordt geformuleerd: ,,Om een dergelijke taak ten uitvoer te leggen, 
heeft de Kerk te allen tijde de opdracht de tekenen des tijds te doorzoeken 
en in het Ucht van het evangelie te interpreteren"*. De theologische dis
cussie heeft zich vooral gericht op de vraag wat de betekenis is van het 
'doorzoeken van de tekenen des tijds' en welke taak en plaats daarbij aan 
de theologie wordt gewezen als dat onderzoek 'in het licht van het evange-
Ue' plaats moet vinden. In die discussie ging zich al spoedig een belangrijke 

4. Clodovis Boff werd in 1944 geboren te Concordia (Brazilië). Hij werd in 1971 
priester gewijd (servietenorde). Hij promoveerde in 1976 te Leuven bij Adol-
phe Gesché op het proefschrift Théologie et Pratique. Questions d' epistemo
logie (o.a. vertaald in het Spaans, Portugees, Duits en Engels). Tot 1984 was 
hij hoogleraar systematische theologie aan de pauselijke universiteit van Rio 
de Janeiro. Hij is nu hoogleraar aan de franciscaanse hogeschool van Petró-
polis (Brazihë). Hij is o.m. als adviseur actief binnen de kerkelijke basisge
meenschappen in Brazilië. Hij is o.a. medewerker aan verschillende theologi
sche tijdschriften, waaronder Revista Eclesidstica Brasileira. 

5. Vgl. voor een oriëntatie in de eerste reacties: G.Baraüna, De kerk in de wereld 
van nu. Commentaren op de pastorele constitude 'Gaudium et Spes'. Biltho-
ven 1968. 

6. Constituties en Decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. 
Amersfoort 1967, 403. 
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stroming aftekenen die stelt dat de theologie put uit twee bronnen, waarbij 
de ene bron wordt aangeduid als de joods-christelijke ervaringstraditie 
(waarin de Schrift centraal staat) en de andere wordt aangewezen in heden
daagse, nieuwe menselijke ervaringen van christenen en niet-christenen^ 
Uiteraard hebben bij de tweede bron de inzichten van de moderne 
(mens)wetenschappen een belangrijke inbreng. 

Tegen deze achtergrond moet het theologiseren van Metz en Boff ver
staan worden. Beiden kiezen daarbij hun uitgangspunt in de verbinding 
tussen de rooms-katholieke traditie zoals die gestempeld is door Thomas 
enerzijds en het marxisme anderzijds. De verschillen komen voort uit hun 
context en uit de toepassing van het marxisme. Confrontatie moet een dui
delijk beeld opleveren van de huidige ontwikkeling van de politieke theolo
gie inzake de verhouding tussen kerk en wereld. 

2.2 Begrenzing en toespitsing 

Uiteraard is de probleemstelling, zoals tot nu toe geformuleerd, te breed. 
In feite wordt met de vraag naar de verhouding tussen kerk en wereld de 
totale problematiek aangesneden die inzet is van zowel politieke als bevrij
dingstheologie. Kernprobleem daarbij is de vraag naar de concreetheid van 
het heil in deze wereld. Wat betekent het in termen van deze aardse werke
lijkheid, wanneer de kerk spreekt over het heil? 

Om binnen het complex van deze thematiek een overzichtelijke weg te 
vinden, is gekozen voor methodische begrenzing van het onderzoek. De 
grondvraag voor alle politieke theologie is die naar de verhouding van 
theorie en praxis. Die methodische vraag is in feite altijd al van wezenlijk 
belang geweest voor het karakter van de theologie*. In de maatschappij
kritische theologie komt die vraag opnieuw sterk naar voren. Ze vormt de 
sleutel tot de methodische uitgangspunten. Adequate toetsing van een theo
logisch concept zal dan ook bij dit probleem moeten inzetten. 

Het eigenlijke onderzoeksthema is dus beperkt tot de verhouding van 
theorie en praxis. Toch zal het belang daarvan pas goed aan het licht ko
men in de doorwerking. Het effect van methodische uitgangspunten wordt 
pas zichtbaar waar ze worden uitgewerkt in praktische themata. M.n. zou 
daarbij gedacht kunnen worden aan de verkondiging en het diaconaat van 
de kerk. De hypothese lijkt gewettigd, dat theorie en praxis herkenbaar zul
len doorwerken in het optreden van de kerk in woord en daad. Daarom is 
vanuit de verhouding van theorie en praxis gekozen voor een toespitsing 

7. Zie voor een beknopte uiteenzetting van deze twee-bronnenleer: E.Schille-
beeckx, Tussentijds verhaal over twee Jezusboeken. Bloemendaal 1978, 13-17. 
60-73. 

8. Zie op dit punt de oriëntatie in hoofdstuk 2. 
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van het onderzoek naar de visie van Metz en Boff op het optreden van de 
kerk in verkondiging en diakonia. 

2.3 Relevantie 

Met de problematiek van theorie en praxis is een centraal thema aangesne
den in de nieuwere theologie. Dat geldt voor de theologie in het algemeen 
maar voor de zgn. 'praktische theologie' in het bijzonder'. Daarmee be
weegt dit onderzoek zich vooral op praktisch-theologisch terrein. Uiteraard 
geldt dat des te meer waar het zich ook richt op de verkondiging en het dia
conaat van de kerk. 

Het is ook dit terrein waar de onderzochte theologieen als relevant ont
vangen zijn. Juist in de praktische theologie is het verlies aan betekenis van 
de institutionele kerk, mede als gevolg van de secularisatie, de laatste de
cennia als een toenemend probleem gesignaleerd'". Het was al in 1970 dat 
J.Firet in dat licht Metz' ontwerp van een politieke theologie begroette als 
een theologisch kader, waarbinnen de mogelijkheid werd geschapen om 
nieuwe terreinen en nieuwe wijzen van praxis te onderzoeken in plaats van 
of naast de praxis van de gevestigde kerk". De thematiek van de prakti
sche theologie heeft daarmee een enorme uitbreiding gekregen die vooral 
samenhangt met de verbreding van het praxis-begrip. 

Dat geldt te meer van de receptie van de bevrijdingstheologie binnen de 
praktische theologie. De opkomst van de bevrijdingstheologie heeft ingrij
pende invloed gehad op zowel de thematiek als de methodiek van de prakti
sche theologie. In zekere zin is de bevrijdingstheologie binnen dit veld een 
hoofdstroom geworden, voorzover praktische theologie wordt opgevat als 
een handelingstheorie aangaande de bevrijding van mens en samenle
ving.'^. 

Aparte aandacht moet geschonken worden aan de vraag of de relevantie 

9. Zie m.n. N.Mette, Theorie der Praxis. Wissenschaftsgeschichtliche und me
thodologische Untersuchungen zur Theone-Praxisproblematik innerhalb der 
praktischen Theologie. Dusseldorf 1978. 

10. Vgl. J.A. van der Ven, Practical Theology: from Apphed to Empirical Theo
logy {Journal of empirical theology 1 (1988) 1, 7-27) 10. 

11 J.Firet, De plaats van de praktische theologie in de nieuwe structuren van de 
theologische wetenschap (Rondom het Woord 12 (1970) 325-343) 334. 336. 

12. Zie voor een uitvoerige behandeling van de betekenis van de bevrijdingstheo
logie voor de praktische theologie in de Nederlandse context: B. Hof te, Beke
ring en bevrijding. De betekenis van de Latijnsamenkaanse theologie van de 
bevrijding voor een praktisch-theologische basistheorie (Studies over kerkop-
bouwkunde 2). Hilversum 1990. Hofte hanteert het wetenschapsschema van 
Clodovis Boff als methodologisch raster bij de analyse van de bevrijdingstheo
logie. Vgl. a.w., 212-224. 
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van dit onderzoek niet onder druk komt te staan door de sociaal-politieke 
ontwikkelingen in Oost-Europa. Ongetwijfeld zijn na de val van het com
munisme de papieren van het marxisme sterk gedaald in het westerse den
ken. Daarmee dient zich de vraag aan, in hoeverre daardoor de actualiteit 
wordt aangetast van een theologie die zich in sterke mate blijft oriënteren 
op het marxistisch denken. 

De bureaucratische gestalte van het marxisme-leninisme in Oost-Europa 
is inderdaad niet in staat gebleken het ideaal van emancipatie waar te ma
ken. Maar daarmee is nog geen geldig criterium gegeven voor de houdbaar
heid van andere vormen en toepassingen van het marxistisch denken. Het 
verval van de marxistisch-leninistische maatschappij zegt niets over de gel
digheid van (neo)marxistische maatschappijkritiek op de westerse con
sumptiemaatschappij . Het is zelfs niet ondenkbaar, dat bepaalde elemen
ten van die maatschappijkritiek in versterkte mate relevant blijken naarma
te het kapitalistische systeem met al zijn consequenties doordringt in het 
voormalige Oostblok. 

Belangrijker is in dit verband echter, dat het marxisme al eerder crises 
gekend heeft die samenhingen met de sociaal-economische ontwikkelingen 
in het Westen. Marx had immers de ineenstorting van het kapitaHsme voor
speld. Maar toen die voorspellingen in verschillende opeenvolgende fasen 
niet bewaarheid werden luidde dat, bij voorbeeld bij de socialistische bewe
ging in Europa, de crisis van het marxisme in. Het kapitalisme bleek sterker 
dan Marx had vermoed. Voor velen waren Marx' analyses daardoor waar
deloos geworden. Maar volgens anderen is die conclusie te haastig getrok
ken. In antwoord op de kritiek is namelijk het uitblijven van die ineenstor
ting wel in verband gebracht met het afwentelen van de problemen van het 
Westen op de Derde Wereld. Dat het kapitalisme veel krachtiger en flexibe
ler bleek, verklaart men dan mede vanuit de (door Marx niet voorziene) 
mogelijkheid de afhankelijke Derde Wereld mee te laten betalen aan de re
keningen van het rijke Westen. Volgens deze theorie zijn de analyses van 
Marx dan slechts in zoverre verouderd, dat ze pas in een later stadium hun 
geldigheid zullen bewijzen. Men gaat er dan van uit dat Marx alsnog zijn 
gelijk zal krijgen, alleen pas veel later dan hij zelf had voorzien". Juist 
hier kiezen veel bevrijdingstheologen hun uitgangspunt. In het licht van de 
ontwikkehng van de sociaal-economische verhoudingen binnen de Noord-
Zuid-relatie zien zij aankomen dat het marxisme zijn kracht en waarde pas 
goed zal gaan bewijzen in de Derde Wereld'"*. 

13. Vgl. L.A.R.Bakker, De Marx-receptie in de theologie (in: L.A.R.Bakker; 
H.P.M.Goddijn, De godsdienstkritiek van Karl Marx. Baarn 1983, 9-34) 
15-17. 

14. Zie voor een actuele introductie op de samenhang tussen sociaal-economische 
analyses en de uitgangspunten van de bevrijdingstheologie: Frank Sawyer, 
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In feite is dat ook de teneur van Boffs eigen commentaar op de val van 
het communisme in Oost-Europa. Naar aanleiding van deze ontwikkelin
gen heeft hij zich uitvoerig geconfronteerd met de crisis van het marxisme 
en breed uiteengezet welke concrete politieke mogelijkheden hij binnen de 
Derde Wereld ziet voor het sociahsme". In dat kader verantwoordt hij 
ook waarom hij zijn keuze voor marxistische bemiddeling binnen de bevrij
dingstheologie handhaaft. In overeenstemming met zijn eerdere publikaties 
benadrukt hij overigens, dat bevrijdingstheologie slechts instrumenteel ge
bruik wil maken van het marxisme. Bevrijdingstheologie wil geen theologi
sche rechtvaardiging zijn van welk politiek systeem ook, het hanteert 
marxistische theorieën slechts als analyse van de problemen in de praktijk 
van de onderdrukking'*. Haar vertrekpunt is de voorkeursoptie voor de 
armen. De bevrijdingstheologie zelf lijkt niet te lijden onder relevantiever-
lies zolang die optie bittere noodzaak blijft. 

3 OPZET VAN DE STUDIE 

Voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek geeft het tweede hoofdstuk een 
oriënterende introductie op het thema. In een selectief overzicht van de dis
cussies die steeds rond dat thema gevoerd zijn, wordt een schets geboden 
van de belangrijkste motieven die in geding zijn rond de verhouding van 
theorie en praxis. 

Het derde en vierde hoofdstuk vormen de kern van het onderzoek naar 
de theologie van Metz en Bof f. Vervolgens biedt het vijfde hoofdstuk een 
korte thematische vergelijking van beide visies, terwijl in het zesde hoofd
stuk de beoordeUng aan de orde komt. In een afsluitend hoofdstuk volgt 
als slotbeschouwing een korte evaluatie van de resultaten. 

The poor are many. Political ethics in the Social Encyclicals, Christian Demo
cracy and Liberation Theology in Latin America. Kampen 1992. 

15. Zie m.n. Clodovis Boff, Panoramica do socialismo hoje. En id., Crise do soci-
alismo e Igreja da liberta?ao {Vozes 84 (1990) 3, 270-288. 368-380). 

16. A.W., 374-376. Vgl. over dit punt uitvoeriger de analyse in hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 2 

ORIËNTATIE 

De verhouding tussen theorie en praxis leidt regelrecht naar het hart van 
het hedendaagse denken. Zowel in de theologie als in de (wetenschaps)filo-
sofie is dit een fundamenteel kernthema. Intussen blijkt dat daarbij heel 
wat verschillende motieven een rol spelen. Sinds de Grieken ons dit begrip
penpaar nalieten, hebben al heel wat betekeniswisselingen plaatsgevonden. 
In zekere zin is in elk tijdvak opnieuw gezocht naar de betekenis en de on
derlinge verhouding van theorie en praxis. Dat maakt bezinning en discus
sie niet eenvoudiger. Bij methodisch onderzoek blijkt dat de betekenis van 
beide begrippen alsmede hun onderlinge verhouding niet altijd even helder 
is. Ter inleiding op het eigenlijke onderzoek wordt daarom in dit hoofdstuk 
een korte introductie op het thema geboden. Daarbij gaat het niet om een 
compleet systematisch overzicht. Er wordt uit de uitvoerige discussies, die 
rond dit thema gevoerd zijn, slechts een selectie geboden van de voornaam
ste momenten die voor dit onderzoek van belang zijn'. 

Allereerst komen enkele hoofdmotieven uit de filosofische discussie rond 
het thema aan de orde. Vervolgens wordt het thema belicht vanuit enkele 
aspecten die een rol gespeeld hebben binnen de theologische bezinning. 
Daarna worden enkele momenten naar voren gehaald uit de zeer brede dis
cussie rond dit thema binnen de praktische theologie. Tenslotte volgt een 
kort resumé van de belangrijkste aspecten met het oog op precisering van 
de probleemstelling van het onderzoek. 

I FILOSOFISCHE THEMATIEK 

Het meest opvallend in de ontwikkeling die dit thema in de geschiedenis 
van de filosofie heeft doorgemaakt, is wel de wending die zich voltrokken 
heeft tussen het klassieke denken en de nieuwe tijd. Die wending betekent 
in de filosofie een overgang van het primaat van de theorie naar het pri
maat van de praxis. 

Het was de erfenis van Aristoteles dat in de geschiedenis van het westerse 
denken eeuwenlang het primaat van de theorie heeft gedomineerd. Hij was 
het die een sterke scheiding aanbracht op dit punt. Terwijl bij Socrates en 
Plato theorie en praxis nog sterk op elkaar betrokken zijn, haalt hij ze radi-

1. Vgl. voor een meer methodisch overzicht van de stand van zaken: N.Lobko-
wicz, Theory and practice. History of a concept from Aristotle to Marx. Lon
don 1967; Jiirgen Habermas, Theorie und Praxis. Neuwied 1963. 
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caal uit elkaar. Maar daarmee stelt hij niet de abstracte leer tegenover het 
concrete leven. Hij duidt er de verschillende vermogens van de mens mee 
aan. Enerzijds heeft de mens het vermogen tot beschouwing (theoria), an
derzijds is hij in staat tot handelen. In zijn beschouwing richt de mens zich 
op de eeuwige, onveranderlijke, goddelijke aspecten van de werkelijkheid. 
Het handelen betrekt Aristoteles vooral op het politieke handelen, het han
delen van de burger. (Voor het producerende handelen dat meer het am
bachtelijk bezigzijn betreft, hanteert hij niet het begrip 'praxis' maar 'poiè-
sis')^ 

Corresponderend met het onderscheid tussen theorie en praxis sprak 
Aristoteles ook van theoretische en praktische wetenschappen. Daarmee 
gaf hij overigens een fundamenteler onderscheid aan dan wat wij in de mo
derne tijd plegen te onderscheiden als zuivere en toegepaste wetenschap
pen. Ook het object en de aard van de kennis verschilt. Zo kan praktische 
kennis niet zonder praktisch handelen. Vanuit de politieke praxis kan dat 
duidelijk worden. De poUtieke wetenschap (waaronder voor Aristoteles 
vooral ethiek belangrijk was) is vanwege de aard van de kennis gericht op 
handelen. Ze kan niet bestaan in en om zichzelf. Maar de kennis van de 
theoretische wetenschappen (fysica, mathematica en metafysica) is in zich
zelf compleet^. 

Vergeleken met de politieke praxis is de theoria het hoogste goed voor 
de mens. Daarin ligt voor de mens het grootste geluk. Het geeft hem con
tact met de eeuwige, goddelijke werkelijkheid die er boven hem is. Daar
mee ligt voor het klassieke denken sinds Aristoteles het primaat bij de theo
rie. 

In dit licht is er sprake van een kolossale wending, als blijkt dat het den
ken van de moderne tijd het primaat aan de praxis toekent. H.G.Geertse-
ma heeft laten zien dat die wending is voorbereid door de wending naar het 
menselijk subjecf*. Hij doelt daarmee op de verandering in het denken, 
waardoor de mens als denkend subject zelf uitgangspunt wordt van zijn 
denken. Hij situeert die overgang o.a. bij Descartes (ik denk, dus ben ik) 
en bij Kant, die de autonomie van de menselijke rede sterk benadrukt. 
Hoewel beiden ruimte laten voor de idee van God, betekent hun metho
disch uitgangspunt in het denkend subject toch dat de kennis van de werke
lijkheid vanuit het menselijk denken zelf wordt opgebouwd. Met die wen
ding naar het denkend subject kon de anti-metafysische wending in het mo
derne denken voorbereid worden. Niet de eeuwige absolute waarheden, 

2. Lobkowicz, a.w. 17-33. 
3. Lobkowicz, a.H". 37-46. 
4. H.G.Geertsema, Van boven naar voren. Wijsgerige achtergronden en proble

men van het theologische denken over geschiedenis bij Jürgen Moltmann. 
Kampen 1980. 220-249. 
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maar de aardse werkelijkheid wordt maatgevend voor het menselijk den
ken. Dat vertaalt zich onder andere in de wending naar het primaat van de 
praxis. 

Het is Karl Marx bij wie die wending zich meteen wel heel radicaal afte
kent. Hij verzet zich tegen de eindeloze onderscheidingen tussen theorie en 
praxis die in de filosofie gemaakt zijn. Al die onderscheidingen komen er 
op neer, dat tegelijk onderscheid gemaakt wordt tussen idee en toepassing, 
wezen en werkelijkheid^ Voor Marx is het ondenkbaar, dat theorie geen 
deel zou uitmaken van de praxis. In wezen is het ideële niets anders dan 
het materiële, dat in het denken van de mens wordt verwerkt. Er is geen 
denkproces mogelijk, dat zich onafhankelijk van de werkelijkheid zou 
kunnen opstellen. De theorie kan zich op geen enkele manier naast of bo
ven de praxis verheffen*. In feite is dit de kern van Marx' dialectische me
thode: er is een dialectiek tussen theorie en praxis waarbij de theorie altijd 
in de praxis plaatsvindt. 

Bij Marx is dus op geen enkele manier meer plaats voor een zelfstandige 
theorie. Hij breekt met het idee, dat theorie louter affirmatief tegenover de 
werkelijkheid kan staan. Krachtens zijn dialectische methode kan filosofie 
alleen maar praktische filosofie zijn. Dat wil zeggen, dat zij zich in dienst 
stelt van de verandering van de werkelijkheid. Het begrip praxis krijgt op 
deze manier bij Marx meer en meer de betekenis van het revolutionair pro
ces, waarin de mens zich losmaakt uit vervreemdende bindingen'. Theorie 
ontvangt binnen die praxis een plaats als kritische reflectie op en correctie 
van de praxis. 

Het primaat van de praxis leidt bij Marx dus tot een specifieke visie op 
alle theorie. Wetenschappen zijn mede het resultaat van maatschappelijk 
handelen. Niemand zoekt naar kennis op zich. Zij wordt altijd geleid door 
een maatschappelijk belang. Het is vooral dit element in het marxistische 
denken, dat nieuw leven ingeblazen wordt door Theodor W. Adorno en 
Max Horkheimer wanneer zij in de dertiger jaren de grondslag leggen voor 
het denken van de Frankfurter Schule. 

Het is met name Horkheimer, die aandacht vraagt voor de maatschappe
lijk bepaalde functie die de theorie altijd heeft^ Hij laat zien dat de tradi
tionele theorie ten onrechte pretendeert zich objectief op te stellen tegen
over de te onderzoeken werkelijkheid. Enerzijds is het voor de wetenschap-

5. Karl Marx, Das Elend der Philosophie. Marx-Engels-Werke Band 4. Berlin 
1972, 142 V. 

6. Karl Marx, Nachwort zur zweiten Auflage des Kapitals. Marx-Engels-Werke 
Band 23. Berlin 1974, 27 v. 

7. Lobkowicz, a.w. 418 v.v. 
8. Max Horkheimer, Traditionelle und Kritische Theorie (in: id.. Kritische Theo

rie (hg. von A.Schmid). Band II. Frankfurt am Main 1968, 137-200). 
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per die theoretisch bezig is, nooit mogelijk zich te onttrekken aan zijn 
historisch-maatschappelijke bepaaldheid. Dat betekent, dat zijn theorie al
tijd mede daardoor gekleurd wordt. Anderzijds is ook de werkelijkheid als 
kenobject niet los te maken van die historisch-maatschappelijke bepaald
heid. Theorie kan dus nooit echt zuiver zijn. 

Horkheimer signaleert dat de traditionele theorie door die valse pretentie 
zich er niet van bewust is, dat ze veelszins in dienst staat van de technische 
beheersingsdrift die in onze maatschappij zo'n belangrijke rol speelt. 

Bij de wetenschappelijke toetsing van theorieën komt het er dus op aan 
rekening te houden met die historische bepaaldheid. Dat is de inzet van de 
'Kritische Theorie'. Zij wil inzicht verwerven in de mechanismen die deze 
maatschappij bepalen. Alleen zo zal de theorie kunnen uitstijgen boven het 
deelbelang van technische beheersing en kan zij in dienst staan van maat
schappelijke emancipatie van de onderdrukte mens. Zo blijft de theorie in 
dienst staan van de praxis. Het is dit program waaraan de Frankfurter 
Schule haar denken heeft gewijd. 

Overigens is zeker bij Adorno en Horkheimer langzamerhand het geloof 
in de realisering van die praxis verdwenen. M.n. onder invloed van de ont
wikkelingen in de tweede wereldoorlog ging in hun denken een fundamen
tele twijfel overheersen of door rationeel handelen nog wel echte emancipa
tie bewerkstelligd kan worden. Hun theorie slaat uiteindelijk om in negati-
viteit'. 

Als door deze ontwikkeüngen de Kritische Theorie wat in een isolement 
is komen te staan, neemt Jürgen Habermas de draad weer op. Ook hij ziet 
wel de negatieve aspecten van de technische beheersing die de maatschappij 
domineert, maar hij vindt dat die geen bedreiging hoeft te zijn voor de sa
menleving als maar via zelfreflectie duidelijk wordt door welk belang een 
bepaald soort kennis (wetenschap) beheerst wordt. Hij geeft in dat verband 
een eigen uitwerking van het uitgangspunt dat alle kennis geleid wordt door 
maatschappelijk belang. Hij gaat er van uit dat het kennend subject altijd 
vanuit een bepaald gezichtspunt en met een bepaald doel het te kennen ob
ject benadert. In dat kader onderscheidt hij tussen technisch, praktisch en 
emancipatoir kennisleidend belang. 

Allereerst benadert de mens de werkelijkheid arbeidsmatig, door instru
menteel handelen gericht op de fysieke instandhouding van het menselijk 
leven. Zo worden b.v. de natuurwetenschappen geleid door een technisch 
kennisbelang. Dat is de manier waarop zij met de werkelijkheid omgaan. 

Vervolgens is er een talige benadering van de werkelijkheid. De mens 
verricht communicatieve handelingen gericht op onderling begrip en over
eenstemming. De corresponderende wetenschappen (door Habermas aan-

9. Zie J.Klapwijk, Dialektiek der verlichting. Assen/Amsterdam 1976, 52-63. 
94-102. 
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geduid als historisch-hermeneutisch) worden geleid door een praktisch ken
nisbelang. 

Met deze twee benaderingen kan de wetenschap niet toe. De samenleving 
zou dehumaniseren wanneer het instrumenteel handelen norm voor de 
menselijke omgang zou worden. Daarom moet instrumenteel handelen on
dergeschikt gemaakt worden aan communicatief handelen. Maar in de 
praktijk blijken communicatieprocessen geblokkeerd te worden door onge
lijke verhoudingen. Om voorwaarden te scheppen voor echt machtsvrije 
communicatie, is een emancipatoire benadering van de werkelijkheid no
dig. Wetenschap die opereert vanuit dit emancipatoir kennisbelang kan pas 
echt kritische wetenschap heten'". Op deze manier blijft het marxistische 
uitgangspunt van de dialectische verhouding tussen theorie en praxis ge
handhaafd. 

2 THEOLOGISCHE THEMATIEK 

De kentering binnen de relatie van theorie en praxis wordt in de filosofie 
in verband gebracht met de wending naar het denkend subject. Descartes 
en Kant worden daar de duidelijke exponenten van genoemd. Toch is die 
wending al eeuwen eerder voorbereid door een verschuiving in de richting 
van de subjectiviteit, zoals die zich binnen het theologisch denken heeft 
voltrokken. In feite doet die verschuiving zich al voor bij Augustinus, die 
aan de wil het primaat toekende boven het verstand". Hij baseerde zich 
daarvoor op de leer van het beeld Gods. Het wezen van God is Zijn wil. 
Daarom is de wil het wezen van de mens als beelddrager van God. Zo is 
zij voorwaarde voor alle menselijke kennis. 

Duns Scotus bouwt voort op Augustinus' visie. Ook hij ziet het wezen 
van God in Zijn wil. Gods wil is de laatste grond van alle dingen en zelf 
is zij zonder grond. Dat leidt tot de gedachte van de contingentie van de 
wereld'^. Omdat Gods wil de laatste grond van alle dingen is, zijn Gods 
daden contingent. 

Het wezen van de mens als beeld van God ligt in zijn wil. De menselijke 
wil kan daarom niet gebonden zijn door het intellect. Dat betekent voor 
het kennen van de mens, dat de menselijke rede vanwege de contingentie 

10. Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse. Frankfurt 1968, m.n. 59-87. 
262-300. 

11. H.Heimsoeth, Die sechs grossen Themen der abendldndischen Metaphysik. 
Stuttgart [1954], 211 v.v. 

12. Chr.Link, Die theologischen Wurzeln der Unterscheidung von Theorie und 
Praxis in der Philosophie der Neuzeit {Zeitschrift für Evangelische Ethik 21 
(1977) 3-26) 12 v.v. 
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van de wereld, geen samenhang kan ontdekken in Gods daden. 
Voor de status van de theologie had deze visie ingrijpende consequenties. 

Het betekende vooral, dat het in de theologie nooit kan gaan om specula
tieve kennis van God. Vanwege de contingentie van Gods daden is die on
mogelijk. Theologie is geen rationele discipline. Haar betekenis kan alleen 
gelegen zijn in het heil als Gods genadewerk'^. Daarmee bouwde Duns 
Scotus voort op de traditie van Augustinus, dat theologie altijd een prakti
sche, heilsbetrokken dimensie heeft. Theologie is 'sapida scientia'. Uitein
delijk is ze meer dan 'scientia', ze is 'sapientia'. 

De visie van Duns Scotus moet vooral gezien worden tegen de achter
grond van de Aristoteles-renaissance in de Middeleeuwen. Tegen die opko
mende invloed heeft hij de theologie willen afgrenzen. Daarmee was het 
conflict met de scholastieke theologie gegeven. Het duidelijkst komt dat 
aan het licht in zijn controverse met Thomas van Aquino'". 

Het was juist Thomas die na de herontdekking van Aristoteles gewerkt 
heeft aan de integratie van diens inzichten in de theologie. In de lijn van 
Aristoteles koos hij voor het primaat van het intellect. Theologie richt zich 
bij uitstek op God als het absolute zijn, dat louter om zichzelf gekend kan 
worden. Hooguit indirect is theologie betrokken op het menselijk hande
len. Daarom noemt hij theologie meer een speculatieve dan een praktische 
wetenschap". 

Het is deze tegenstelling tussen theologie als speculatieve of als prakti
sche wetenschap, die vanaf dat moment het theologische veld beheerst. 
Voor een deel valt die controverse samen met de tegenstelling tussen de 
rooms-kathoheke en protestantse traditie. Terwijl de rooms-katholieke 
theologie zich voor eeuwen vastlegt op Thomas, bouwt de protestantse 
theologie veelszins voort op de lijn van Duns Scotus'*. 

Met name bij Luther wordt duidelijk, dat de typering van de theologie 
als 'praktisch' samenhangt met het feit dat het niet alleen gaat om pure 
kennis van God, maar dat de theologie in feite gericht is op de relatie tussen 
God en mens. Augustinus' aanzet tot de thematiek van zonde en genade 

13. J.FinkenzelIer, Offenbarung und Theologie nach der Lehre des Johannes 
Duns Scotus. Munster 1960, 248-263. 

14. J.FinkenzelIer, a.w. 204-221. 
15. Thomas Aquinas, Summa Theologica 1,1,4. 
16. Uiteraard is daarmee niet de volledige controverse in kaart gebracht. Hier 

wordt alleen de hoofdlijn geschetst. Ook in de gereformeerde orthodoxie zijn 
scholastische trekken aanwijsbaar die lang hebben doorgewerkt. Zie in dit ver
band over de invloed van Aristoteles op de theologie van na de Reformatie: 
R.Schafer, s.v. Aristotelismus V/2 (in: Theologische Realenzyklopddie. Band 
III. Berlin 1978, 789-796). Maar de fundamentele invloed van Thomas, die ge
durende eeuwen typerend is geweest voor de rooms- katholieke theologie, is 
nooit een algemene grondtrek van de reformatorische theologie geweest. 
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is bij Luther het theologisch hoofdmoment geworden in de rechtvaardiging 
van de goddeloze. Hij grijpt dan ook met vuur en verve terug op de lijn 
van Duns Scotus: „vera theologia est practica ... speculativa igitur theolo-
gia, die gehort in die heil zum Teuffel"". De praxis waarop de theologie 
zich richt is de praxis van het verkondigde heil van God voor de mensen. 
Daarmee is een dominerende grondtrek van de protestantse theologie 
gegeven'^ 

Binnen de lutherse orthodoxie heeft deze visie sterk doorgewerkt. Ter
wijl men vooral geïnteresseerd was in de te bewaren leer, meer dan in het 
praktische leven - binnen de theologie geen ruimte voor werkheiligheid -
bleef de nadruk liggen op het praktisch karakter van de theologie als aan
duiding van de sterk soteriologische inslag van de theologie. Pas later val
len (leer)theorie en (levens)praxis uiteen in orthodoxie en piëtisme". Met 
die scheiding tussen denken en handelen wordt de theologie kwetsbaar. 
Haar innerlijke eenheid is prijsgegeven. 

Met het doorwerken van het gedachtengoed van de Aufklarung gaat zich 
een wending aftekenen in de verhouding van theorie en praxis binnen de 
theologie. Tot dan toe werd die voor een belangrijk deel beheerst door 
enerzijds het theoretisch primaat in een speculatieve theologie die tijdloze 
metafysische waarheden tot haar object heeft (de scholastiek-thomistische 
traditie) tegenover anderzijds een theologie die praktisch wil zijn door haar 
soteriologisch karakter (de lijn Augustinus-Duns Scotus-Luther). Met de 
Aufklarung zet een duidelijk anti-metafysische wending in. Schleiermacher 
sluit hierbij aan, door als uitgangspunt voor de theologie niet de openba
ring van God maar de religieuze ervaring van de mens te nemen. Specula
tieve theologie is voor hem niet mogelijk. Daarom vat hij theologie op als 
positieve wetenschap^". Daarmee wil hij zeggen, dat zij haar bestaansrecht 
niet ontleent aan een eigen theoretische wetenschappelijkheid. Haar consti
tuerend principe is gegeven met de betrekking die haar kennis heeft op de 

17. Geciteerd via W.Pannenberg, Wissenschaftstheorie und Theologie. Frankfurt 
1977, 233. 

18. Overigens gaan ook binnen dit kader de meningen weer snel uit elkaar. Terwijl 
voor Luther het praktisch karakter van de theologie vooral gegeven is door 
wat er van Godswege gebeurt aan de mens, leggen de remonstrantse theologen 
de nadruk op de wil en het handelen van de mens. Vgl. E.J.Kuiper, 'Prak
tisch' in de theologie. Nieuwkoop z.j. [1978], 5. 

19. Vgl. Volker Drehsen, Neuzeitliche Konstitionsbedingungen der praktischen 
Theologie. Aspekte der theologischen Wende zur sozialkulturellen Lebenswelt 
christlicher Religion. Gütersloh 1988, 76-96. 

20. Deze term kan gemakkelijk verwarrend werken omdat het begrip in het positi
visme van b.v. Auguste Comte een centrale rol speelt, maar met een geheel an
dere betekenis. 
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organisatie en leiding van de kerk^'. 
Daarmee wordt een nieuwe weg ingeslagen in de theorie-praxis-verhou-

ding binnen de theologie. Tegenover de gedachte dat de theologie als we
tenschap haar waarde in zichzelf zou hebben vanwege aard en inhoud van 
haar kennis, wordt hier uitgegaan van het standpunt dat theologie haar be
tekenis slechts ontleent aan het maatschappelijk verschijnsel van religie en 
kerk. Dat is bepalend voor het praktisch karakter van de theologie als ge
heel. Hoewel Schleiermachers concept nog altijd een sterk filosofische in
slag heeft, is hier al een eerste wending naar de praxis waarneembaar. 

In de twintigste eeuw gaat die wending zich al duidelijker aftekenen. Nu 
meer in die zin, dat de praxis zelf om kennis vraagt. Het inzicht wint ter
rein, dat praktisch handelen voorwerp van wetenschap kan en moet zijn. 
M.n. in de tweede helft van deze eeuw is er een toenemende consensus waar 
te nemen op dit punt^^. 

Dit praktisch karakter van de theologie ondergaat een sterke radicalise
ring in de politieke theologie, die zich m.n. sterk oriënteert op het denken 
van de Kritische Theorie. De dialectische verhouding van theorie en praxis 
wordt hier doorvertaald naar een theologie als kritische reflectie op een 
christelijke praxis van bevrijdend handelen^^ 

Nog een stap verder zet de bevrijdingstheologie. Ook hier fungeert de 
theologische theorie als een dialectisch moment binnen de praxis. Toch is 
er een wezenlijk verschil met de politieke theologie. De weg die de laatste 
bewandelt in de keuze voor het primaat van de praxis loopt namelijk via 
de theorie. Er is geen bestaande praxis, die voorafgaat aan de theoretische 
reflectie. Dat hangt samen met het feit, dat politieke theologie voorname
lijk ontworpen is binnen de kaders van de westerse academische theologie. 
Pas bij de bevrijdingstheologie functioneert de theologische theorie metter
daad als tweede stap, nl. als reflectie op bestaande bevrijdingspraxis^". 

3 DE THEMATIEK BINNEN DE PRAKTISCHE THEOLOGIE 

Binnen de praktische theologie wordt de discussie rond de theorie-

21. Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum 
Behuf einleitender Vorlesungen. Kritische Ausgabe herausgegeben von Hein-
rich Stolz. Darmstadt 1982, 1-3. 

22. Vgl. G.Sauter, Der Praxisbezug aller theologischen Disziplinen (in: F.Kloster-
mann; R.Zerfass (eds.), Praktische Theologie heute. München/Mainz 1974, 
119-131). 

23. Vgl. Siegfried Wiedenhofer, Politische Theologie. Mainz 1976, 31-40, 50-53. 
24. Vgl. Robert Schreiter, Bouwen aan een eigen theologie. Geloofsverstaan bin

nen de plaatselijke context. Baarn 1984, 116-119. 
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praxis-problematiek voornamelijk gevoerd in twee circuits, die elkaar ove
rigens lang niet altijd dekken. Enerzijds is er de vraag naar de aard van de 
'praxis' waarmee de theologie zich bezighoudt. Anderzijds is in geding op 
welke manier de theorievorming plaats moet hebben. 

Daarnaast is nog een heel andere benadering te onderscheiden, die het 
probleem niet benadert vanuit de dilemmatiek van theorie en praxis, maar 
haar wetenschappelijk uitgangspunt neemt in de geopenbaarde kennis van 
God als object van de theologie. Deze visie is geïnitieerd door A.Kuyper 
en wordt vertegenwoordigd in diverse door hem beïnvloede concepties. 

3.1 De praxisopvatting in de praktische theologie 

De discussie rond de aard van de praxis wordt in feite al gevoerd vanaf het 
moment dat de praktische theologie haar intrede deed". Toch zijn zich 
langzamerhand drie hoofdstromingen gaan aftekenen, die elkaar gedeelte
lijk in de tijd ook opvolgen, waarbinnen de voornaamste standpunten sa
men te vatten zijn^'. 

Allereerst is er de visie die de praxis als object van de praktische theolo
gie opvat als het handelen van de pastor. Ongetwijfeld heeft deze visie de 
oudste papieren. In zekere zin kan zelfs gesteld worden, dat zij bepalend 
is voor de ontstaansgeschiedenis van de praktische theologie". Als vak is 
de praktische theologie rond 1800 ingevoerd om te voorzien in de behoefte 
aan meer beroepsopleidende aspecten. Hoewel uiteraard alle theologische 
vakken daarop gericht waren (zeker in Schleiermachers ontwerp), werd 
toch een vakgebied gemist waarop de specifieke beroepshandeUngen van de 
pastor aan de orde kwamen. Vooral moest ook de mogelijkheid geboden 
worden de nodige vaardigheden te verwerven^^ Tot op vandaag worden 

25. Zie vooral het overzichtsartikel van J.H. van der Laan, De praxis van de prak
tische theologie (in: Voortgang. Een bundel theologische opstellen ter gelegen
heid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gerefor
meerde Kerken te Kampen. Kampen z.j., 153-182). 

26. De hier volgende indeling is ontleend aan J.A. van der Ven, Practical Theolo
gy: from Applied to Empirical Theology (Journal of empirical theology 1 
(1988) 1, 7-27). In dit artikel hanteert hij zijn rubricering als een indeling in 
perioden. Dit in navolging van N.Mette, Theorie der Praxis. In een latere pu-
blikatie laat hij haar los voorzover het gaat om een onderscheid in opeenvol
gende fasen; vgl. J.A. van der Ven, Entwurf einer empirischen Theologie. 
Kampen/Weinheim 1990, 40 v.v. 

27. Vgl. N.Mette, a.w. 19-27. 
28. Van der Ven typeert deze definitie van het handelen als poièsis-gericht. Vgl. 

Van der Ven, Entwurf einer empirischen Theologie, 40. Inderdaad heeft in de
ze visie de term praxis een betekenisverschuiving ondergaan in de richting van 
ambachtelijke vaardigheden. 
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in de meeste theologische faculteiten de deeldisciplines van de praktische 
theologie genoemd naar de diverse beroepshandelingen. 

Het spreekt vanzelf, dat in deze opvatting veel nadruk ligt op de ambte
lijke bepaaldheid van de praxis. Dat werd dan ook al gauw als bezwaar 
aangevoerd. Dit klassieke model van praktische theologie werd teveel als 
clericaal model gevoeld. Daarom kwam de behoefte op aan een meer 'ec-
clesiaal' model. In deze visie is niet de pastor subject van de handeUng 
maar de kerk. Deze praxisopvatting heeft een lange geschiedenis doorge
maakt binnen de praktische theologie^'. Vrij algemeen wordt het Hand-
buch der Pastoraltheologie onder redactie van o.a. F.X.Arnold en Karl 
Rahner gezien als het standaardwerk, dat deze visie uitvoerig ecclesiolo-
gisch onderbouwd en naar alle kanten breed uitgewerkt heeft^". 

Op zichzelf is het al opmerkelijk, dat het Handbuch als praktisch theolo
gisch paradigma binnen de R.K. traditie het clericale model achter zich ge
laten heeft. Tegelijk valt op, dat ook binnen dit paradigma al signalen waar 
te nemen zijn, die er op duiden dat op dat moment ook het ecclesiale model 
bezwaren oproept, die vragen om een nieuwe benadering. Het is J.B.Metz 
die in het Handbuch een verhandeling schrijft over de positieve waardering 
die het secularisatieproces van de wereld verdient". Daarmee dient zich de 
voorbode aan van een nieuwe visie waarbij de praktische theologie het ec
clesiale kader achter zich laat. De praxis verbreedt zich daarbij van het ker
kelijk tot het menselijk handelen'^. 

3.2 Theorievorming in de praktische theologie 

Eigen theorievorming heeft binnen de praktische theologie niet altijd voor
op gestaan. In het ontwerp van Schleiermacher kreeg de praktische theolo
gie voor het eerst een eigen plaats, maar het werd een technische discipline 
met als taak het opstellen van 'Kunstregeln' voor de praktijk, die verder 
afhankelijk was van de inzichten van de historische theologie". 

29. Vgl. Van der Laan, a.w. 165-169. 
30. F.X.Arnold; Karl Rahner u.a. (eds.), Handbuch der Pastoraltheologie. Prak

tische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart. Bd. I-IV. Freiburg 1964 -
1972. 

31. J.B.Metz, Versuch einer positiven Deutung der bleibenden Weltlichkeit der 
Welt (in: F.X.Arnold; Karl Rahner u.a. (eds.), a.w. Bd.II/2. Freiburg 1966, 
239-267). 

32. Zie in dit verband vooral: G.Otto, Prakdsche Theologie als Kridsche Theorie 
religiös vermittelter Praxis - Thesen zum Verstandnis eines Formels (in: 
F.Klostermann; R.Zerfass (eds.). Praktische Theologie heute. München 1974, 
195-205). 

33. Kurze Darstellung ..., 100, vgl. 28-29. 
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Een poièsis-gerichte definitie van de praxis levert geen stimulans tot zelf
standige theorievorming. Daarom is praktische theologie lange tijd opgevat 
als toegepaste wetenschap. De inzichten zoals die in de andere theologische 
discipUnes werden verworven, vonden in de praktische theologie hun toe
passing. Uiteindelijk ging dus ook voor de praktische theologie de theorie 
voorop'''. 

Het inzicht dat ook de praxis wetenschappelijk bestudeerd kan worden 
en dus eigen theorievorming nodig heeft, drong in de praktische theologie 
pas door na de sterke opkomst van de sociale wetenschappen. In feite 
hangt de methodische theorievorming samen met de wijze waarop de prak
tische theologie haar verhouding tot de sociale wetenschappen ziet". Er is 
een groeiende consensus om praktische theologie op te vatten als 
handelingswetenschap'*. Zoals techniek een fysische handelingsweten
schap is en agogiek een humane handeUngswetenschap, is praktische theo
logie een theologische handehngswetenschap. 

3.3 Diaconiologie: het primaat van de openbaring 

Aparte aandacht verdient het concept van A.Kuyper. In zijn encyclope
disch ontwerp van de theologie breekt hij met de gangbare visie op prakti
sche theologie als theologische theorie omtrent de (kerkelijke) praktijk. 
Kuyper kiest zijn uitgangspunt in de Heilige Schrift als principium theolo-
giae. Vandaaruit wijst hij het ambt aan als object van dit vak. Niet de em
pirische kerk met haar functies, maar het ambt waardoor Christus als het 
Hoofd zorgt voor de kerk als zijn lichaam beheerst het veld in deze sector 
van de theologie. Vanuit de bijbelse typering van het ambt als diakonia 
komt Kuyper tot de naam waarmee hij het vak typeert: diaconiologie". 
Overigens impliceert dat bij hem geen beperking tot een clericaal model. 
Consequent verstaat hij onder 'ambt' de dienst van heel de gemeente'*. 

Het eigene van deze visie ligt m.n. daarin, dat het dilemma van theorie 
en praxis volledig doorbroken wordt door het uitgangspunt te kiezen in de 
openbaring. De normativiteit kan op deze manier nooit eenzijdig aan theo
rie of praxis toegekend worden. De normativiteit van de theologie wordt 

34. Vgl. Van der Ven, Practical Theology: from Applied to Empirical Theology, 
12-13. 

35. Vgl. G.D.J.Dingemans, Praktische theologie als een academische discipline 
{Nederlands Theologisch Tijdschrift 43 (1989) 3, 192-212) 199 v.v. 

36. Zie m.n. R.Zerfass, Praktische Theologie als Handlungswissenschaft (in: 
F.Klostermann; R.Zerfass (eds.), a.w. 164-177). 

37. A.Kuyper, Encyclopaedic der heilige godgeleerdheid. Deel III. Kampen 
21909, 468-472. 

38. Ibid., 545-554. 
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ontleend aan de Schrift. Dat uitgangspunt is kenmerkend voor alle door 
Kuyper beïnvloede concepties^'. 

4 PRECISERING VAN DE PROBLEEMSTELUNG 

In deze korte introductie is slechts een beknopte selectie geboden van de 
betekenisnuances die de verhouding theorie-praxis in de ontwikkeling van 
het filosofisch en theologisch denken heeft ondergaan. Toch wordt uit deze 
korte schets al duidelijk dat die verhouding door de vele betekeniswisselin
gen niet in zichzelf helder is. Ook de begrippen zelf hebben geen vastom
lijnde inhoud. In de verhouding van theorie en praxis spelen in ieder geval 
twee motieven een dominerende rol: 

A. Allereerst staat de verhouding van theorie en praxis voor de relatie 
tussen woord en daad. Daarbij is niet alleen te denken aan menselijk woord 
en menselijke daad, maar soms ook aan Gods Woord en Gods handelen. 

Met de relatie tussen woord en daad correspondeert de samenhang tus
sen leer en leven. Theologisch wordt dat onderscheid wel weergegeven met 
de begrippen orthodoxie en orthopraxie. In de theologiegeschiedenis wor
den die twee soms ook als concurrerend ten opzichte van elkaar voorge
steld. Voorrang aan de leer boven het leven wordt afgewisseld met voor
rang aan het handelen. Op de achtergrond speelt daarbij mee welk begrip 
men heeft van de waarheid. Kan de waarheid (alleen) gedacht worden, of 
moet de waarheid juist gedaan worden? 

B. In de tweede plaats zijn theorie en praxis in hun onderlinge verhou
ding of juist in hun contrasterende betekenis bepalend voor het weten-
schappeljk karakter van de theologie. Vanouds speelt daarbij een rol de te
genstelling tussen eeuwige waarheden en de aardse werkelijkheid. Dat on
derscheid kan zich vertalen in het dilemma van speculatie tegenover soteri-
ologie. Met het opkomen van de antimetafysische tendens in de theologie 
verandert dat dilemma in het contrast tussen speculatie en relevantie. 

In dit kader houdt het primaat van de theorie of dat van de praxis ver
band met de vraag waaraan de theologie haar normativiteit ontleent. Is er 
een voorafgaande theorie die vervolgens praktisch toegepast wordt of 
wordt de norm aangegeven door de praxis, waarbij de theorie dienst doet 
als kritische reflectie? 

In dit licht kan de probleemstelling van dit onderzoek als volgt worden ge
preciseerd: 
1. Op welke manier wordt in de onderzochte concepten de theologische 

39. Vgl. voor een duidelijke afwijzing van het theorie-praxis-dilemma vanuit deze 
visie: C.Trimp, Inleiding in de ambtelijke vakken. Kampen 1978, 7-20. 
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normativiteit gewaarborgd in de verhouding van theorie en praxis? 
2. Op welke manier is bij Metz en Boff de relatie van theorie en praxis van 
invloed op de wijze waarop de kerk spreekt en handelt in woord en daad? 
3. Wat is het belang van de onderzochte theorie-praxis-problematiek voor 
de praktische theologie in het algemeen? 
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Hoofdstuk 3 

JOHANN BAPTIST METZ 

I SCHETS VAN ZIJN CONCEPT 

1.1 Methode 

De vraag naar de theologische methode gaat vooraf aan het onderzoek 
naar de inhoud van een theologisch concept. Toch is bij Metz die vraag niet 
gemakkelijk te beantwoorden. Dat komt mede doordat hij, bij een overi
gens zeer consistente thematiek, weinig systematisch-methodisch gewerkt 
heeft. Dat wordt weerspiegeld in zijn hoofdwerk Glaube in Geschichte und 
GesellschaftK Dit werk is voor een aanzienlijk deel samengesteld uit eer
der verschenen artikelen, die nu, in soms aangepaste vorm, als bouwstenen 
voor zijn basisontwerp dienen. 

Tegelijk is dat een duidelijke aanwijzing, dat de hier in kaart gebrachte 
denkweg voornamelijk een weg van zoeken is geweest. Zoeken naar opzet 
en structuur en vooral naar verantwoording^ van een nieuwe politieke 
theologie. Het uiteindelijk ontwerp weerspiegelt dan ook naar vorm en in
houd de afgelegde denkweg^ 

Toch is de richting waarin Metz de vernieuwende dimensie van zijn theo
logie gezocht heeft, vanaf het begin methodisch bepaald geweest door een 
aantal gerichte voorvragen. Het duidelijkst legt hij daarvan verantwoor
ding af in zijn bijdrage aan de discussie over de paradigma-verschuiving in 
de theologie. Hoewel Metz zijn reserves heeft ten opzichte van dit door 
Küng geïntroduceerde begrip", hanteert hij het toch als aanduiding van de 
fundamentele kentering in het huidige theologisch denkend 

1. Johann Baptist Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft. Studiën zu einer 
praktischen Fundamentaltheologie. Mainz 1977. (Hierna te citeren als Glaube 

2. Glaube ..., 44 v.v. 
3. Zie voor de ontwikkelingsgang van Metz' theologie vooral: Gerhard Bauer, 

Christliche Hoffnung und menschlicher Fortschritt. Die politische Theologie 
von J.B.Metz als theologische Verantwortung des Christen. Mainz 1976. De 
periodisering van Metz' denkweg die Bauer in zijn eerste hoofdstuk geeft, is 
vrij algemeen aanvaard. 

4. Zie vooral: Hans Küng, Paradigmenwechsel in der Theologie. Versuch einer 
Grundlagenerklarung (in: Hans Küng; David Tracy (eds.). Theologie - wo-
hin? Auf dem Weg zu einem neuen Paradigma. Zürich/Köln/Gütersloh 1984, 
37-75). 

5. Volgens Metz hebben de begrippen 'paradigma' en 'paradigma-verschuiving' 
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Die kentering ziet hij samenhangen met een veel bredere omslag in de 
cultuur, waardoor de klassieke theologie z.i. in een crisis gebracht is, die 
vraagt om confrontatie en vandaaruit om een nieuwe manier van theologi
seren. 

Metz formuleert de aard van die crisis in drie punten, die voor zijn ma
nier van theologiseren bepalend zijn: 

1. Allereerst staat de theologie voor de confrontatie met het moderne 
denken, zoals dat beheerst wordt door de Aufklarung. Dat betekent voor 
Metz het einde van alle religieus-metafysische wereldbeelden, waardoor z.i. 
de klassieke theologie, inclusief die sinds de Reformatie, beheerst werd. 
Sindsdien zijn geschiedenis en maatschappij twee fundamentele theologi
sche categorieën geworden. 

2. Toch zijn de grenzen van dat moderne denken duidelijk aan het licht 
getreden. Kon na de Aufklarung eerst nog een systeemdenken als het trans-
cendentaal-idealisme' veld winnen, de catastrofe van Auschwitz heeft dui
delijk gemaakt, dat de zin van de geschiedenis niet in een systeem te vangen 
is. Niet het systeem, maar het subject maakt de geschiedenis. Daarom staat 
de theologie veeleer voor de vraag hoe die zingeving gestalte kan krijgen 
vanuit de herinnering aan vele lijdensgeschiedenissen. Dit complex vragen 
brengt Metz kortweg samen onder de formule: theologie na Auschwitz. 

3. In de derde plaats ziet Metz de crisis veroorzaakt door de veranderde 
situatie van de wereldkerk. Sinds eeuwen lag het zwaartepunt van kerk en 
theologie binnen Europa. Dat betekende, dat impliciet ook de sociale en 
culturele context van het Europese denken bepalend waren voor de theolo
gie. In de huidige situatie vraagt m.n. de kerk in de Derde Wereld aandacht 
voor haar eigen context en de daaraan verbonden problematiek. Die con
frontatie vraagt om een theologische bezinning, die niet meer 'monocen-
trisch' (namelijk vanuit Europa), maar 'polycentrisch' bepaald is. 

Het was op een relatief laat tijdstip in zijn ontwikkeling (1983), dat Metz 
deze elementen als kader van zijn theologische vraagstelling aangaf. De 
formulering doet ook eerder denken aan een samenvatting achteraf, dan 
een vooraf bewust gekozen methode. Toch zijn alle drie aspecten al veel 

bij Th.Kuhn, die ze als eerste in de wetenschapstheorie heeft toegepast, een 
evolutionistische achtergrond. Mede in verband daarmee aarzelt hij om de ter
men op analoge wijze binnen de theologie te hanteren. Dat levert problemen 
op met betrekking tot zijn visie op de geschiedenis. J.B.Metz, Theologie im 
neuen paradigma: Politische Theologie (in: Hans Küng; David Tracy (eds.), 
a.w. 119-128). 

6. Die aanduiding gebruikt Metz meestal voor het denken van Karl Rahner en 
de door hem beïnvloede theologie; zie m.n. Unterwegs zu einer nachidealisti-
schen Theologie (in: J.B.Bauer (ed.), Entwürfe der Theologie. 
Graz/Wien/Köln 1985, 209-234). 
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eerder thematisch aanwezig' Ze geven het kader aan, dat methodisch de 
richting heeft bepaald, waarin Metz theologisch zijn weg heeft gezocht en 
waarmee hij steeds getracht heeft de theologische traditie open te breken 
en te herlnte^preteren^ Deze methodische vraagstelling heeft de inzet, de 
structuur en de thematiek van zijn theologie bepaald 

In dit kader zijn duidelijk drie grondlijnen te onderscheiden, die bepa
lend zijn geworden voor zijn concept: 

1. Als leerling van Karl Rahner is Metz sterk beïnvloed door diens trans
cendentale theologie Al kwam hij later tot ingrijpende kritiek op zijn leer
meester, dit blijft een fundamentele wortel in zijn concept Als oorspronke
lijk uitgangspunt van zijn theologisch denken blijft de invloed van Rahner 
permanent herkenbaar. 

2 Vanuit de invalshoek van de transcendentale theologie heeft Metz zich 
uitvoerig beziggehouden met Thomas van Aquino. Sinds eeuwen vindt de 
R.K. theologie hier haar voedingsbodem Maar het neo-thomisme werd 
door veel moderne theologen steeds meer als een keurslijf ervaren, waar
binnen geen recht gedaan kon worden aan moderne theologische inzichten. 
Via een ingrijpende herinterpretatie heeft Metz, overigens m het spoor van 
zijn leermeester, geprobeerd het denken van Thomas om te munten en zo 
hanteerbaar te maken als denkkader, waarbinnen ook de actuele wending 
in de theologie een legitieme plaats ontvangt. 

7 Zie voor de Aufklarungsproblematiek b v Zur Theologie der Welt Mainz 
1968, m n 51-71 en 89-91 (teksten die al van rasp 1964 en 1966 dateren) en 
Kirchliche Autontat im Anspruch der Freiheitsgeschichte (in J B Metz, 
J Moltmann, W Oelmuller, Kirche im Prozes der Aufklarung Aspekte einer 
neuen 'politische Theologie' Munchen/Mainz 1970, 53-90) 
Aanzetten voor een theologie na Auschwitz zijn al te vinden in- Zukunft aus 
dem Gedachtnis des Leidens (Concilium 8 (1972) 399-407) 
De these van het 'polycentrisme' formuleert Metz in deze vorm pas in 1983 
(vgl lm Aufbruch zu einer kulturell polyzentnsche Weltkirche (in F -X 
Kaufmann, J B Metz, Zukunftsfahigkeit Suchbewegungen im Chnstentum 
Freiburg/Basel/Wien 1987, 93-123) Maar dit thema begint zich al af te teke
nen vanaf het woord vooraf, waarmee hij de Duitse vertaling van Gutierrez' 
Theologie van de bevrijding inleidde (1973) 

8 Programmatisch formuleerde Metz het al in 1967 als volgt ,,Der Theologe hat 
den Schatz ewiger Wahrheiten und heiliger Prinzipien Aber er kann mit ihm 
die konkreten Forderungen der Gesellschaft nicht abgelten ( ) Auch ich 
kann hier den Schatz der Theologie nicht wie gewunscht und erforderlich um-
wechseln Immerhin mochte ich versuchen, den Ort anzugeben, wo dieser 
Wechsel heute geschehen kann und geschehen muss Der Ort heisst 'Gesell
schaft' und die Wechselbedingung lautet 'Entprivatisierung und Entmetaphy-
sizierung des theologischen Denkens und Sprechens'." Pohtische Theologie 
(Neues Forum 14 (1967) 13-17) 13 
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3. Een derde hoofdlijn in zijn werk is de intense confrontatie met het 
(neo)marxisme, m.n. het gedachtengoed van de Frankfurter Schule. Toen 
hij tot correcties op zijn oorspronkelijke uitgangspunten kwam, vond Metz 
binnen het kader van zijn vraagstelling mogelijkheden om aan dit denkkli
maat impulsen te ontlenen voor de maatschappelijke relevantie van de 
theologie. 

1.2 De transcendentale theologie van Karl Rahner 

Rahner noemt zijn theologie transcendentaal'. Die typering is een metho
dische verwijzing naar de transcendentale filosofie. E.Coreth, bij wie Metz 
in 1952 promoveerde met een filosofisch proefschrift, noemt als uitgangs
punt voor reflectie bij deze filosofie: de onontkoombare, noodzakelijke er
varing van de mens dat hij altijd vraagt, zelfs vragen moet. Dat uitgangs
punt is niet verder bevraagbaar'". 

In Rahners kenleer", die van besUssende betekenis is voor het karakter 
van zijn theologie, is sterke verwantschap te bespeuren met dit filosofisch 
uitgangspunt. De voorwaarden, waaronder de mens God kent noemt hij de 
transcendentale structuur van de mens. Ook hij neemt zijn uitgangspunt in 
het voortdurend vragen van de mens. Ook al kent de mens een object, hij 
blijft er telkens opnieuw vragen over stellen om verder te komen in zijn 
kennis. Daardoor grijpt de mens, als het ware over het object heen, vooruit 
op het transcendente, de horizon van het zijn. Dat wijst er op, dat er al a 
priori een bepaalde kennis van het transcendente aanwezig is. Het transcen
dente is voor Rahner hetzelfde als het zijn. In laatste instantie noemt hij 
dit God. 
Het transcendentaal karakter van zijn kenleer betekent in feite voor Rah
ner, dat de mens in de structuur van zijn kennis een openheid heeft naar 
God. 

Bij dit uitgangspunt zag Rahner een mogelijkheid het metafysisch den
ken van Thomas van Aquino te verbinden met de in het moderne denken 
voltrokken wending naar het subject. In zijn beschrijving van de transcen-

9. In de Nederlandstalige literatuur wordt Rahners theologie slechts door een 
minderheid van de auteurs aangeduid als 'transcendenteel'. Overwegend han
teert men het begrip 'transcendentaal'. Deze terminologie wordt hier gevolgd. 

10. E.Coreth, Metaphysik. Innsbruck 1963, 82-86. 
11. De hier volgende korte schets is voornamelijk gebaseerd op: Karl Rahner, 

Grundkurs des Glaubens. Einfuhrung in den Begriff des Christentums. Frei-
burg/Basel/Wien 1976, 26-53; Karl Rahner, s.v. Theologische Erkenntnis-
und Methodenlehre (in: Karl Rahner; A.Darlap (eds.), Sacramentum Mundi. 
Theologisches Lexikon fur die Praxis. Bd. IV. Freiburg 1969, 885-892); Karl 
Rahner, s.v. Transzendentaltheologie (in: Sacramentum Mundi Bd. IV, 
986-992). 
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dentale structuur van de mens legt hij dan ook nadruk op het denkend sub
ject, dat in het kenproces ook met zichzelf geconfronteerd wordt. In de 
theologische reflectie is het kennend subject met zijn verstaansvoorwaar-
den meegegeven. Zo gebruikt Rahner de transcendentale methode om ener
zijds vast te kunnen houden aan het geheel van de christelijke traditie, 
maar anderzijds zijn theologie universeel aanvaardbaar te maken binnen 
het moderne denkklimaat. Dat geeft zijn theologie een sterk antropolo
gisch karakter'^. 

Het is m.n. dit aspect, dat sterk opvalt in de manier waarop Metz voort
bouwt op het theologisch concept van zijn leermeester'^ Vanaf het begin 
treedt in dit verband zijn oriëntatie op de anti-metafysische tendens in het 
moderne denken op de voorgrond'''. Het stond voor hem vast, dat de 
theologie hier aansluiting zou moeten zoeken, wilde zij relevante resultaten 
opleveren. Uiteraard vroeg dat om een hernieuwd doormeten van de tradi
tie. Dat heeft Metz op een fundamentele manier gedaan, door een originele 
herinterpretatie te geven van Thomas van Aquino. 

1.3 Antropocentrisme bij Thomas 

De theologie van Thomas van Aquino is sinds de Middeleeuwen het ijkpunt 
van alle R.K. theologie. Vanaf de vorige eeuw spitste zich dat toe met de 
vanuit Rome sterk gestimuleerde opleving van het thomisme, dat ging 
functioneren als een 'schooltheologie', die in strakke lijnen het kader aan
gaf, waarbinnen theologisch denken legitiem mocht heten. In diezelfde tijd 
voltrokken zich in het westerse denken grote veranderingen, die ook theo
logisch doorwerkten. De kloof tussen traditie en vernieuwing dreigde daar
door steeds breder te worden. Met name de filosofen hebben geprobeerd 
die kloof te overbruggen, door een synthese te voltrekken tussen de nieuwe
re filosofische inzichten en de klassieke Thomas-traditie". Het is vooral 
Karl Rahner geweest, die een en ander doorvertaald heeft naar de theolo-

12. Vgl. uitvoerig hierover: P.Eicher, Die anthropologische Wende. Karl Rahners 
phllosophischer Weg vom Wesen des Menschen zur personalen Existenz. Frei
burg 1979, m.n. 115-199. 

13. Metz ziet, ook nadat hij later afstand genomen heeft van Rahners positie, 
diens theologie als paradigmatisch voor de nieuwe wending in de theologie. 
Glaube .... 195-203. Vgl. J.B.Metz, Unterbrechungen. Theologisch-politische 
Perspektiven und Profile. Gütersloh 1981, 43-57. 

14. Zie vooral J.B.Metz, Theologische und metaphysische Ordnung (Zeitschrift 
für katholische Theologie 83 (1961) 1-14). 

15. Vgl. J.B.Lotz, Zur Thomas-Rezeption in der Maréchal-schule {Theologie und 
Philosophie 49 (1974) 375-394). Zie over de relatie van Karl Rahner tot deze 
school vooral 388-390. 
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gie. Het resultaat daarvan was een ingrijpende herinterpretatie van 
Thomas'*. Op deze manier zag hij kans alle scholastiek achter zich te la
ten en ruim baan te maken voor een subjectgerichte theologie'^ Thomas 
wordt zo niet langer beschouwd als de grote leraar die, voortbouwend op 
het fundament van Aristoteles, de leer van de kerk haar definitieve gestalte 
had gegeven, maar eerder juist als de denker die de poort naar de nieuwe 
tijd opende, een vader van het moderne denken. 

Metz heeft deze nieuwe ontwikkeling in de Thomas-interpretatie verder 
gebracht in de dissertatie waarmee hij (bij Rahner) promoveerde'*. Had 
Rahner zich vrijwel uitsluitend beperkt tot de kenleer van Thomas, Metz 
ontwerpt een kader, waarbinnen hij het volledige denken van Thomas in 
beeld wil brengen. Met het oog daarop onderscheidt hij tussen denkvorm 
en denkinhoud bij Thomas. In zijn dissertatie concentreert hij zich m.n. op 
Thomas' denkvorm. Daarmee bedoelt hij de verstaanshorizon die, meestal 
meer dan de thematiek (de denk/«/!OMcO. bepalend is voor de aard van het 
denken. Het gaat dus om het zijnsbegrip, dat als denkprincipe functioneert 
en zo vorm geeft aan het denken. 

De centrale these van Metz' proefschrift is, dat Thomas een antropocen
trische denkvorm heeft geïntroduceerd. Dat wil zeggen dat de menselijke 
zijnswijze, de subjectiviteit, grondmodel is voor het verstaan van het zijn. 
De breuk met het Griekse denken (de kosmocentrische denkvorm), die hij 
daarmee bij Thomas situeert, tekent hij als de doorbraak van de typisch 
christelijke denkvorm". Uiteindelijk zou die denkvorm het zuiverst aan 
het licht komen vanaf Kant, Nietzsche en Heidegger. 

Op deze manier had Metz een duidelijk uitgangspunt gecreëerd voor een 
antropocentrische theologie. Aan de ene kant zag hij kans vast te houden 
aan Thomas als legitimatie voor zijn theologiseren. De traditie hoefde niet 

16. Zie vooral Karl Rahner, Geist in Welt. München ^1957. Rahner geeft hier een 
commentaar op ST I, q.84, a.7, een centrale plaats in Thomas' kenleer. In fei
te is het een verdediging van Rahners eigen transcendentale uitgangspunt. Hij 
formuleert in dit verband het wezen van de mens als 'reditio subjecti in se ip-
sum' (vgl. 129-242) en beroept zich daarvoor op Thomas (zie vooral 233-236). 

17. Metz zelf typeert Rahners theologie in dat verband als volgt: ,,Sie bat 'das 
Subjekt' herausgebrochen aus dem Fels eines scholastischen Objektivismus in 
den die Schultheologie allenthalben eingeschlossen war." Glaube ..., 199. 

18. J.B.Metz, Christliche Anthropozentrik. Über die Denkform des Thomas von 
Aquin. München 1962. Rahner schreef bij dit proefschrift een inleidend essay 
(9-20), waarin hij zijn eigen positie ten opzichte van Thomas nader verant
woordt. 

19. ,,Tausend Jahre nach der Fleischwerdung des göttlichen Wortes setzt sich die-
se Inkarnation in der Geschichte menschlichen Geistes durch und bewahrt sich 
als totale Annahme und Rekapitulation menschlichen Daseins." Christliche 
Anthropozentrik, 125. 
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prijsgegeven te worden: christelijk antropocentrisme^". Aan de andere 
kant had hij op deze manier ruimte gecreëerd voor het subjectgerichte den
ken. De traditie kon hem zo op geen enkele manier hinderen bij het verwer
ken van eigentijdse inzichten. Hij had de mogehjkheid geschapen voor een 
voluit moderne theologie. 

1.4 Frankfurter Schule 

In het begin steunt Metz in zijn theologiseren sterk op het transcendentale 
concept van Rahner. Verder werkend binnen het denkkader van zijn leer
meester verbreedt hij de basis van diens theologie. Maar al snel ontwikkelt 
hij ingrijpende kritiek op fundamentele punten: 

1. Rahners kenleer was geënt op het subject-objectmodel en daardoor 
sterk op het individu gericht. Al snel begint Metz als bezwaar te voelen, dat 
het geloof zo sterk geprivatiseerd wordt. Dit bezwaar begint al spoedig een 
belangrijke rol te spelen. Metz stelt, dat de mens zijn subjectiviteit niet in 
onmiddellijke zelfreflectie ervaart, maar via de omgang met zijn medemen
sen. Ons kennen is intersubjectief bemiddeld. Om daaraan recht te doen 
probeert hij (met beroep op o.a. Rosenzweig en Buber) het subject-object
model van Rahner te vervangen door een intersubjectiviteitsmodeF'. 

2. Deze privatiseringstendens bespeurt Metz ook in wat hij de 'antropo
logische reductie' bij Rahner noemt. Door diens sterke concentratie op de 
antropologie ziet Metz een verlies aan betrokkenheid op geschiedenis en 
maatschappij optreden. De relevantie van de theologie in de wereld van 
vandaag kwam daarmee voor hem op het spel te staan. Ontprivatisering 
van de theologie is eerste vereiste, wil zij in de wereld van vandaag nog iets 
te zeggen hebben. 

In contacten met Ernst Bloch vindt hij nieuwe mogelijkheden om aan de-

20. Metz' proefschrift is uiteraard niet onweersproken gebleven. Wie Thomas tot 
bemiddelaar maakt tussen de openbaring en de moderne filosofie moet op te
genstand rekenen. Vgl. b.v. Benoit Garceau, La théologie transcendentale et 
son interpretation de I'histoire de la philosophic (Église et Théologie 1 (1970) 
375-393) en Hans-Dleter Langer, Zur Hermeneutik theozentrischer und 
christologischer Aussagen bei Thomas von Aquin (in: W.P. Eckert (ed.), Tho
mas von Aquino. Interpretation und Rezeption. Studiën und Texte. Mainz 
1974, 16-47) zie m.n. 22 v. Evaluatie van deze discussie valt echter buiten het 
kader van deze studie. 

21. Zie vooral J.B.Metz, Der Unglaube als theologisches Problem {Concilium 1 
(1965) 484-492). Overigens heeft ook Rahner zichzelf op dit punt geleidelijk 
gecorrigeerd. Zie vooral: Kari Rahner, Über die Einheit von Nachstenliebe 
und Gottesliebe (in: Schriften zur Theologie VIII. Einsiedeln/Zürich/Köln 
M968). 
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ze eis te voldoen". Hij ontleent aan deze contacten sterke impulsen om 
een nieuwe richting in te slaan. Met name in de nadruk die Bloch legt op 
de hoop als revolutionaire kracht, ziet hij gelegenheid de relevantie van de 
theologie duidelijker te garanderen. In deze periode wordt de invloed van 
Bloch duidelijk zichtbaar doordat Metz begint te werken met een theologi
sche vertaling van diens terminologie. Begrippen als eschatologie, hoop en 
toekomst beginnen vanaf nu vaste thema's te worden in zijn werk. Op deze 
manier zag hij kans de historische en maatschappelijke context van de sub
jectiviteit sterk te verruimen". 

3. Door de kritische evaluatie van de transcendentale methode komt 
Metz tot het besef, dat zijn theologische uitgangspunten eenzijdig reflexief 
bepaald zijn^". Vanaf dat moment wordt praxisbetrokkenheid een kernbe
grip in zijn denken. In plaats van de identiteit van het christendom theore-
tisch-idealistisch te verklaren, begint hij te zoeken naar de eigen constitutie
ve functie van de christelijke praxis^'. 

Met het aanbrengen van deze kritische correcties begint Metz afstand te ne
men van zijn oorspronkelijke positie. In deze zelfde tijd maakt hij intensief 
kennis met het denken van de Frankfurter Schule. Hier vindt hij het ge-
dachtenklimaat dat recht doet aan zijn eigen bezwaren en hem tegelijk de 
middelen aanreikt om zijn eigen denken om te buigen in de gezochte rich
ting. Maatschappij betrokkenheid en primaat van de praxis zijn voor het 
neomarxisme fundamentele waarden. Hij ontleent er sterke impulsen aan 
voor zijn eigen theologisch concept. 

Hier neemt het theologiseren van Metz dan ook een beslissende wending. 
In deze omstandigheden wordt zijn concept van politieke theologie 
geboren^'. 

22. Vgl. Bauer, a.w. 19-24. 
23. Zie b.v.: J.B.Metz, Gott vor uns. Statt eines theologischen Arguments (in: 

S.Unseld (ed.), Ernst Bloch zu ehren. Beitrage zu seinem Werk. Frankfurt am 
Main 1965, 227-241); Verantwortung der Hoffnung (Stimmen der Zeit 177 
(1966) 451-462), en: Kirche und Welt im eschatologischen Horizont (in: Zur 
Theologie der Welt 75-89). 

24. Hij verwijt de katholieke systematische theologie zich eenzijdig te laten leiden 
door Kants transcendentale filosofie, zonder Kants primaat van de praktische 
rede te verwerken. Kirchliche Autoritat im Anspruch der Freiheitsgeschichte, 
62-63. 

25. Glaube ..., 143; vgl. J.B.Metz, An identity crisis in Christianity? Transcen
dental and political responses (in: William J.Kelly (ed.), Theology and disco
very. Essays in honor of Karl Rahner S.J.. Milwaukee 1981, 169-178). 

26. Volgens R.D.Johns heeft Metz voor het eerst tijdens een collegeserie in het 
wintersemester 1965-1966 de term 'politieke theologie' gesmeed (Man in the 
world. The theology of Johannes Baptist Metz. Missoula/Montana 1976, 
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In dat concept is Metz uiteraard duidelijk geïnspireerd door de Frankfur
ter Schule. Toch is er op dit punt geen sprake van een totale breuk in zijn 
theologie". Er blijft een duidelijke continuïteit aanwezig: Van meet af 
aan heeft hij het christendom willen confronteren met de moderne emanci
patiegeschiedenis, zoals hij die al bij Thomas ziet inzetten. De antropocen
trische inslag blijft dan ook gehandhaafd, voorzover de mens, als staande 
in een historische wereld en op zoek naar bevrijding, uitgangspunt van zijn 
denken blijft. Hoewel hij tot ingrijpende kritiek op Rahner kwam, nam hij 
toch niet volledig afscheid van diens theologie. Ook de correctie inzake de 
praxisbetrokkenheid van de theologie is te typeren als een bepaalde voort
zetting van Rahners lijn^^ 

Alleen betekende de kennismaking met het neomarxisme voor hem de 
ontdekking van de historische en maatschappelijke, politieke werkelijkheid 
als de beslissende ruimte waarbinnen de mens zich ontplooit en de christe
lijke boodschap haar betekenis ontvangt. Daardoor verandert zijn theolo
gie ingrijpend van karakter. Het transcendentaal uitgangspunt maakt 
plaats voor een politieke invalshoek. Vanuit die politieke oriëntatie wil hij 
voortbouwen op ideologie-kritische en praktisch kritische Verlichtingstra
dities. Kernthema van zo'n theologie is de verhouding tussen theorie en 
praxis. 

123). In de daaropvolgende jaren krijgt zijn concept vorm in talrijke artikelen. 
Het meest complete beeld daarvan geeft het opstel: 'Politische Theologie' in 
der Diskussion. Hier geeft Metz ook zijn theologische doelstellingen aan: de 
eschatologische boodschap binnen de condities van de huidige maatschappij 
te formuleren (dus een politieke hermeneutiek); een kritische corrigerende in
stantie zijn tegenover de privatiseringstendens in de theologie; een kritische 
functie vervullen binnen de kerk (theologische maatschappijkritiek). A.w. 
274-277 (in: H. Peukert (ed.), Diskussion zur "Politischen Theologie". 
Mainz/München 1969, 267-301). 

27. De relatie tussen Metz' theologie en de Frankfurter Schule wordt soms sterk 
eenzijdig getcixeerd. Zo meent V.Spülbeck, die uitvoerig vergelijkend onder
zoek heeft gedaan naar de Kritische Theorie en de Politieke Theologie, dat er 
tussen Habermas en Metz verregaande overeenstemming is in denkstructuur 
en conclusies, zie V.Spülbeck, Neomarxismus und Theologie. Gesellschafts-
kritik in Kritischer Theorie und Politischer Theologie. Freiburg/Basel/Wien 
1977, 216 (vgl. 183). In Glaube in Geschichte und Gesellschaft, dat overigens 
door Spülbeck nog niet werd verwerkt, blijkt, dat Metz soms ingrijpende kri
tiek heeft op Habermas (vgl. 7, 106 v., 208). In het onderstaande wordt, waar 
nodig, op onderdelen aangegeven, hoe Metz' theologie zich verhoudt tot het 
denken van de Frankfurter Schule. 

28. Vgl. K.Neumann, Der Praxisbezug der Theologie bei Karl Rahner. Frei
burg/Basel/Wien 1980, 406. 
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2 'HEORIE EN PRAXIS BU METZ 

2.1 Primaat van de praxis 

Wil de politieke theologie bemiddelen tussen de authentieke christelijke 
boodschap en het moderne denken, dan moet zij volgens Metz bij voorbaat 
emancipatoir bepaald zijn. Die bemiddeling is nodig omdat veel theologi
sche uitspraken hun waarde verliezen, doordat ze in de wereld van vandaag 
niet meer verstaan worden. Ze zijn van hun ervaringscontext afgesneden. 
Wanneer de theologie daar geen acht op slaat, dreigt een systematisch ver
stoorde communicatie. 

Metz signaleert duidelijk hoe de door de neo-scholastieke traditie 
geïnspireerde theologie volledig de aansluiting met het moderne denken 
mist. Openbaring en historische praxis worden binnen die traditie onbe
middeld naast elkaar geplaatst, zodat een dualisme tussen theorie en praxis 
ontstaat^'. 

Om wetenschappelijk isolement te voorkomen heeft de theologie dus een 
'kognitive Fremdbestimmung' nodig, d.w.z. een niet louter intern-theolo
gisch te formuleren 'bewustzijn van de tijd'. De instrumenten daarvoor 
zoekt Metz bij Habermas, vanwege de praktisch-kritische gerichtheid van 
zijn denken^". 

Oriëntatie op de traditie van de Verlichting betekent voor Metz daarom 
vooral, dat de theologische reflectie de praxisgerichte tendens opneemt, die 
uitgezet is door Kant, Marx en de Frankfurter Schule. 

„Het probleem van de theologie is geen zuiver theorie-probleem, het is 
geen probleem van louter interpretatie en van puur gedachte verzoening 
van geloof en werkelijkheid, maar een probleem van 'theorie-praxis'. De 
theologie moet haar scherpzinnigheid gebruiken voor een verandering (...) 
van de kerkelijke praxis, voor het ontwerpen van handelingsmodellen voor 
kerk en christenen, om zo ook nieuwe uitgangspunten voor haar theolo
gisch verstaan te verkrijgen. Zij moet inderdaad in eminente zin 'praktische 
theologie' zijn"". 

Concreet vraagt dat om een politieke hermeneutiek, die betrokken is op 
de maatschappelijke praxis. In zo'n hermeneutiek gaat het niet alleen om 
verheldering van verstaansvoorwaarden en de verstaanshorizon, maar ook 

29. Glaube ..., 26-27. 39. 
30. Zu einer interdisziplinar orientierten Theologie auf bikonfessioneller Basis. 

Erste Orientierungen anhand eines konkreten Projekts (in: J.B.Metz; T.Rend-
torff, Die Theologie in der interdisziplinaren Forschung. Düsseldorf 1971, 
11-23) 20-22. 

31. Die Antwort der Theologen. Düsseldorf 1968, 18 v. 
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om de vraag naar de verandering van die condities en horizon". 
Daarmee is het primaat van de praxis geïntroduceerd. Voor Metz' con

cept is dat van fundamentele betekenis in de letterlijke zin van het woord. 
Hij presenteert zijn theologie vanaf 1977 als 'Praktische Fundamentaltheo-
logie'". 

2.2 Fundering 

Met het beroep op Habermas is de keus voor het primaat van de praxis ui
teraard nog niet gelegitimeerd. Binnen een theologisch concept vraagt dat 
ook om een theologische fundering. Ook in dit opzicht heeft Metz zijn weg 
moeten zoeken. Pas stap voor stap kreeg zijn argumentatie haar definitieve 
vorm. 

Rond 1965 smeedde hij in dit verband de term 'orthopraxie', om aan te 
geven, dat orthodoxie een meetpunt heeft in de christelijke praxis. In deze 
tijd probeert hij de marxistische theorie-praxis-thematiek te verbinden met 
de christelijke eschatologie. De christelijke hoop moet in deze wereld de or
thodoxie van het geloof omzetten in de orthopraxie van de verandering van 
deze wereld binnen de horizon van Gods beloofde toekomst^". De praxis 
is hier dus nog criterium voor de waarheid van het geloof. De christelijke 
hoop is hier subject van de orthopraxie. 

Maar terwijl de term orthopraxie langzamerhand op de achtergrond 
raakt, treedt meer en meer een betekenisverschuiving op, waarbij de praxis 
eerder kenbron van de waarheid wordt. In een verhandeling over de oecu
menische situatie van de kerk, merkt Metz in 1969 op, dat de vraag naar 
de eenheid in het geloof vooral vertaald moet worden als een praktische 

32. Zur Theologie der Welt, 103 v. Vgl. 'Politische Theologie' in der Diskussion, 
283. Zie hier m.n. ook zijn beroep op Adorno en Habermas. 

33. Aldus de ondertitel van Glaube in Geschichte und Gesellschaft, zie m.n. § 4. 
Het valt op, dat deze term vanaf dat moment de voordien gehanteerde aandui
ding 'politieke theologie' verdringt. Dat hangt mede samen met de kritiek die 
op de laatste term is uitgeoefend. Politieke theologie is binnen de R.K. theolo
gische traditie vaak de aanduiding geweest van een theologie die zich liet ge
bruiken als theologische legitimatie van de heersende staatspolitiek. Uiteraard 
staat dat diametraal tegenover een politieke theologie, die maatschappijkri
tisch wil opereren. Vgl. J. Moltmann, Politische Theologie — Politische Etik. 
München/Mainz 1984, 35. 77 v. De term 'poHtiek' wil in de poUtieke theologie 
aanduiding zijn voor de sociaal-maatschappelijke werkelijkheid, waarbinnen 
de kerk haar plaats en taak heeft. Aanvankelijk handhaafde Metz deze term 
dan ook. Vgl. Grond en functie van de politieke theologie (Tijdschrift voor 
Theologie 12 (1972) 159-170) 166-169. Later verdwijnt (althans bij Metz) dit 
begrip langzamerhand. 

34. Galt vor uns, 233. 241. 
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vraag. In dat verband noemt hij waarachtigheid, in samenhang met waar
heid, een noëtische categorie". Hier is hij nog maar één stap verwijderd 
van de opvatting dat de praxis zelf toegang tot de waarheid is. 

Die laatste stap zet hij, wanneer hij tenslotte het primaat van de praxis 
fundeert op de eigen cognitieve kracht van de christelijke praxis. De waar
heid wordt niet primair geweten door haar te denken, maar door haar te 
doen. 

Metz legt dus een duidelijke weg af om tot fundering van het primaat van 
de praxis te komen. Daarbij valt op, dat hij zich niet in de eerste plaats be
roept op puur wetenschapstheoretische argumenten. Dat is des te opvallen
der omdat die argumentatie wel aan de wortel van zijn concept ligt en ook 
bepalend is voor de kleur van de politieke theologie. Het referentiekader 
van zijn theologie is vrijwel volledig filosofisch bepaald, inclusief de keus 
voor het primaat van de praxis. Maar binnen dat kader zoekt hij naar een 
theologische fundering. Dat hangt samen met kritiek, die Metz' leerlingen 
vrijwel vanaf het begin uitbrachten op zijn praxisbegrip. Het primaat van 
de praxis kwam niet echt op uit de christelijke praxis zelf. Die keuze was 
wetenschaps?/?eore?/5c/i gemaakt. Er was dus slechts sprake van een theore
tisch begrip van de praxis'*. 

Om die aporie te ondervangen zoekt Metz nu naar een theologische ver
antwoording van de verhouding tussen theorie en praxis. Uiteindelijk vindt 
hij die door aan de christelijke praxis een eigen cognitieve kracht toe te ken
nen. 

Theologie is aangelegd op een vorm van weten die als zodanig een vorm 
van leven is". Daarvoor beroept hij zich op de ,,praktische grondstruc
tuur van de 'logos' van de christelijke theologie"'^ Dat wil zeggen, dat 
onze kennis van God een praktische structuur heeft. Denken over God is 

35. ,,Für eine Hermeneutik, die am Theorie-Praxis-Problem orientiert ist, gebo
ren Wahrheit und Wahrhaftigkeit eng zusammen; Wahrhaftigkeit ist hier 
nicht nur eine moralische, sondern auch eine noëtische Kategorie." Reform 
und Gegenreformation heute. Mainz 1969, 14. 

36. Het meest radicaal is die kritiek onder woorden gebracht door Frans van den 
Oudenrijn, Kritische Theologie als Kritik der Theologie. Theorie und Praxis 
bei Karl Marx - Herausforderung der Theologie. München/Mainz 1972, 
209-214. vgl. 240 v. Uiteindelijk brak deze leerling zelfs volledig met Metz' 
theologie, toen hij vanuit de praxis zelf (straatprostitutiewerk in Rotterdam) 
tot de conclusie kwam, dat politieke theologie als theorie een academische 
abstractie bleef. Vgl. Frans van den Oudenrijn, Ein Brief nach langer Zeit (in: 
E.Schillebeeckx (ed.), Mystik und Politik. Theologie im Ringen um Geschich-
te und Gesellschaft. Johann Baptist Metz zu Ehren. Mainz 1988, 255-262). 

37. Theologie im neuen Paradigma, 120. 
38. Glaube ..., 47. 147-148. 
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pas mogelijk, als er al sprake is van metanoia. Dus pas wie Christus volgt, 
leert Christus kennen''. 

Op deze manier is de praxis zelf toegang tot de waarheid. De uiteindelij
ke theologische fundering krijgt daarmee een duidelijk christologische 
kleur. In dat licht is hier een korte excurs over de christologie bij Metz op 
zijn plaats. 

2.2.1 Christologie 
De christologie bij Metz wordt gedomineerd door een verbreding van de 
betekenis van de incarnatie. De vleeswording laat zien dat de transcenden
tie van God niet bovenhistorisch opgevat moet worden, zij is een gebeuren 
in de geschiedenis"". Daarom blijft de betekenis van de incarnatie niet be
perkt tot de persoon van Christus, zij impliceert in feite aanneming van de 
wereld"". Daarmee borduurt Metz voort op een kernthema in Rahners 
theologie. Deze heeft in zijn behandeling van het thema van de incarnatie 
geprobeerd een brug te slaan tussen de klassieke christologie van Chalce
don en een 'christologie van beneden'"^. 

Bij Metz krijgt zo het begrip van de vleeswording een belangrijke uitbrei
ding in de richting van de wereld. De blijvende aanneming van de menselij
ke natuur door de goddelijke Logos garandeert de blijvende aanneming 
van de mens en zijn wereld door God. De hypostatische unie wordt zo ook 
betrokken op de verhouding tussen God en de wereld. In Christus heeft 
God de wereld definitief aangenomen en haar radicaal in het eigen karakter 
van haar wereldlijkheid vrijgemaakt. De verwereldlijking van de wereld 
heet daarom bij Metz de concreet-historische representatie van het geheim 
van de menswording''^ 

Op deze manier fungeert de incarnatie binnen de theologie niet meer pri
mair met het oog op de kennis van de persoon van Christus, maar doet ze 
dienst als legitimatie-principe binnen de theologie. Metz legitimeert op deze 
manier het (ver)wereldlijk(t) karakter van deze wereld. Op deze manier 
schept hij ruimte voor een positieve waardering van de wereld en de moder-

39. Ze/7 der Orden? Zur Mystik und Politik der Nachfolge. Freiburg/Basel/Wien 
1977, 41. 

40. Vgl. Versuch einer positiven Deutung der bleibenden Weltlichkeit der Welt, 
245-255. 

41. Zelf spreekt Metz in dit verband over 'extrapolatie van de incarnatie'. Vgl. 
Zur Theologie der Welt, 11. 

Atl. Zie K.H.Ohlig, Impulse zu einer "Christologie von unten" bei Karl Rahner 
(in: H.Vorgrimler (ed.), Wagnis Theologie. Erfahrungen mit der Theologie 
Karl Rahners. Freiburg/Basel/Wien 1979, 259-273). 

43. Zur Theologie der Welt, 11-28. Vgl. Glaube . . . ,23. 

43 



ne tijd. Dat is ook van meet af het uitgangspunt van zijn theologie 
geweest**. 

Het ligt dus voor de hand, dat ook het primaat van de praxis hier zijn 
legitimatie vindt. In dat verband ontvangt de christologie bij Metz een radi
caal veranderde structuur. Omdat Christus nooit alleen gedacht kan wor
den, drukt christologie ook altijd een praktische kennis uit. Alleen wie 
Christus volgt kent Hem. Op dit punt keert Metz nu de structuur van de 
christologie om. Niet meer de persoon van Christus staat centraal. Maar 
het discipelschap van de gelovige wordt het centrale thema van de chris
tologie"'. In de beschrijving van de praxis van de navolging wordt dat 
thema ook consequent christologisch uitgewerkt. Als navolging niet als 
eigen materie van de christologie wordt verwerkt, blijft Christus slechts 
'idee'. Metz wijst zelfs op het gevaar van 'modern monofysitisme' als de 
christelijke praxis niet principieel christologisch wordt opgevaf*'. De in
carnatie blijft dan onverwerkt. 

Dat het hier gaat om een wezenlijk element in Metz' theologie blijkt wel 
hieruit, dat dit inzicht met zoveel woorden is vastgelegd in een (voorname
lijk) door hemzelf opgesteld belijdenisdocument, dat door de synode van 
de gemeenschappelijke bisdommen in de Bondsrepubliek (1975) is aan
vaard. Ook hier wordt benadrukt, dat de belijdenistekst, daar waar ze 
spreekt over de navolging, christologische belijdenis wil zijn"'. Christelij
ke praxis als navolging is dus in feite de vindplaats van de vleesgeworden 
God"8. 

Toch kan strikt genomen niet gezegd worden, dat daarmee vanuit de 
christologie een zuiver theologische fundering is gegeven aan het primaat 
van de praxis. Herhaaldelijk blijkt namelijk, dat bij Metz de christologie 
zelf bij voorbaat al in het teken van het primaat van de praxis staat"'. Dat 
is in feite de (filosofisch bepaalde) keus, die aan de wortel van de politieke 

44. Vgl. noot 19. 
45. For een renewed church before an new council: a concept in four theses (in: 

D.Tracy (ed.), Toward Vaticanum III. The work that needs to be done. New 
York 1978, 137-145) 140. 

46. Zeit der Orden? 40-44 vgl. 93. 
47. Unsere Hoffnung - Ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zeit (in: D.Emeis; 

B.Sauermost (eds.), Synode - Ende oder Anfang. Diisseldorf 1976, 53-75) 
65. 

48. Daarmee is de historiciteit van Christus gereduceerd tot een algemeen mense
lijk paradigma. Vanwege de sterke gerichtheid op de praxis in het heden is 
Metz dan ook niet in staat de historiciteit van Jezus te laten functioneren in 
zijn betekenis voor vandaag. Uitgezonderd op één onderdeel: de memoria pas-
sionis functioneert in haar narratieve structuur als medium tussen de geschie
denis en het heil in het heden. Onder 3.2.2 komt dit aspect aan de orde. 

49. Zeit der Orden? 41; For a renewed church, 140. 
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theologie ligt. De theologische legitimatie die hij daarvan tracht te geven 
is niet anders dan een vertaling van die keus in theologische begrippen. Het 
antropocentrisch vertrekpunt van zijn concept levert daartoe ruimschoots 
de mogelijkheid. Metz' theologie levert zo een eigen neo-marxistische va
riant van Rahners uitgangspunt: Theologie is antropologie. 

Daarmee komt de vraag op naar de bijbelse argumentatie, die Metz aan
voert ter fundering van zijn theologie. 

2.2.2 Bijbelse fundering? 
Onderzoek naar het Schriftgebruik bij Metz levert een pover resultaat op. 
Het kader van zijn theologie is volledig filosofisch bepaald. Schriftgege-
vens functioneren vrijwel niet als bewijs, maar meer als illustratie. Daarbij 
valt op, dat ook wanneer de bijbelse traditie met zoveel woorden aan de 
orde gesteld wordt, niet de exegese maar de politieke interpretatie het 
woord krijgt. Aan het Schriftwoord wordt betekenis toegekend vanuit de 
politiek-theologische scopus'". 

Heel helder wordt dat b.v. wanneer Metz zich rekenschap geeft van het 
feit, dat hij in de Bijbel verschillende types vrijheidsverwerving tegenkomt. 
Hij signaleert dat het paulinische type de weg naar en de aard van de vrij
heid van de christen op een heel andere manier tekent dan het synoptische 
type. Het paulinische type heeft zijn stempel gedrukt op de kerken van de 
reformatie. Het leidde tot de protestantse ontdekking van de 'vrijheid van 
de christenmens': de vrijheid van de individu, die in het aangezicht van zijn 
God niemands knecht en onderdaan is. Daartegenover pleit hij voor een 
tweede reformatie die zal leiden tot de ontdekking van een bevrijding, 
waarin de eenling zich niet isoleert, maar zich in solidaire gemeenschap vrij 
voelt voor zijn God. In dat kader kent hij de paulinische traditie individua-
listisch-liberale trekken toe, terwijl de synoptische eerder socialistisch zou 
kunnen heten". 

Voorzover dan ook in zijn theologiseren van bijbelse argumentatie spra
ke is, wordt daarom alleen in algemene termen terugverwezen naar de bij
belse begrippen, die bruikbaar zijn binnen het politieke betekenisveld. Dat 
is enerzijds vooral de eschatologische boodschap van het komende rijk van 
God, dat een op handen zijnde toekomst belooft voor allen. Anderzijds 

50. Zur Theologie der Welt, 105 v.; Politische Theologie in der Diskussion, 272 
V. Typerend is in dit verband de centrale uitspraak in een interview, dat hij 
gaf in 1982: ,,Ein politisch Neutraler ware nie gekreuzigt worden" (in: Peter 
Hertel; Alfred Paffenholz (eds.), Für eine politische Kirche: Schwerter zu 
Pflugscharen. Politische Theologie und basiskirchliche Initiativen. Hannover 
1982, 65-80. 

51. Jenseits bürgerlicher Religion. Reden über die Zukunft des Christentums. 
München/Mainz 1980, 81 vgl. 40. 
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wordt veel nadruk gelegd op het publieke karakter van de bijbelse bood
schap. Het heil, waarover het evangelie spreekt, beoogt geen redding van 
de ziel, maar van de mens en zijn wereld. De verkondiging van dit heil 
bracht Jezus in conflict met de toenmalige overheidsinstanties. Jezus zelf 
liet zien, dat het heil van God zich manifesteert in maatschappelijke 
gestalte". 

Van een echt bijbelse fundering is bij Metz geen sprake. Hoewel dat ook 
samenhangt met het feit dat hij als fundamentaaltheoloog daar wat minder 
in geïnteresseerd is, wordt dat vooral veroorzaakt door de filosofische in
valshoek van waaruit zijn theologie is opgezet. Zijn ontwerp is vanuit de 
wortels gebaseerd op filosofische inzichten. Ook de keuze van de thematiek 
is sterk filosofisch bepaald, zoals mede uit de navolgende analyses nog mag 
blijken. M.n. is hier te denken aan de begripsbepaling van centrale catego
rieën als subject(iviteit), herinnering, lijden enz. 

Politieke theologie kan zich ook maar heel algemeen beroepen op bijbel
se gronden. Vaak wordt in dit verband verwezen naar de sociale kritiek van 
de profeten, de eschatologische boodschap van het rijk van God, het 'uto
pische' doel van een nieuwe schepping enz. Maar haar preciese inhouden 
zal zij altijd (moeten) afleiden uit de situatie-analyse". 

2.3 Praxis van navolging 

Niet alleen de fundering, ook de inhoudelijke bepaling van de praxis vraagt 
om een theologische ijking. Het primaat van de praxis betekent in de 
(neo)marxistische traditie vrijwel automatisch een keus voor revolutie. Al
thans impliceert het een praktijk, die gericht is op transformatie van onder
drukkende patronen in de samenleving. Die emancipatoire inslag is ook 
voor Metz' theologie kenmerkend. Hoewel hij erkent dat revolutie nodig 
kan zijn (maar dan eerder in de zin van een antropologische revolutie^''), 
is dat toch niet het centrale begrip in de christelijke praxis. 

Navolging is het begrip, waarmee Metz de christelijke praxis inhoudelijk 
typeert". Daarmee slaat hij een klassiek thema aan, maar tegelijkertijd 
zoekt hij bij de uitwerking nieuwe wegen. Hij spreekt van een specifieke 
structuur in de christelijke navolgingspraxis. Er is een mystieke component 
in de navolging. Mystiek is hier de uitdrukking van de directe band met 
Christus, waaruit de navolging opkomt. Op deze manier is het navolgings
thema in de traditie altijd opgevat. Maar die mystieke inspiratie heeft niet 

52. Religion und Revolution (Neues Forum 14 (1967) 461-467). 
53. Zie W.D.Marsch, Zehn Mutmassungen über Politische Theologie {Internatio

nale Dialog Zeitschrift 5 (1972) 313-314). 
54. Zie b.v. Jenseits bürgerliche Religion, 51-69. 
55. Unsere Hoffnung ..., 66; vgl. Glaube ..., 180. 
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slechts een persoonlijke structuur. Ze wordt altijd mede bepaald door de 
concrete maatschappelijke situatie. Dat is de politieke component. Zo is er 
sprake van een mystiek-politieke dubbelstructuur in de navolging^*. 

2.3.1 Mystiek 
Christelijke praxis is in feite alleen maar mogelijk als navolging van Chris
tus. Hoewel Metz zich aanvankelijk globaal aansluit bij de eerdere klassie
ke traditie, ondergaat het thema bij hem een enorme radicalisering. Dat 
hangt niet alleen samen met de uitbreiding naar een politieke dimensie van 
navolging. Ook de mystieke component wordt zwaar aangezet. Navolging 
is niet meer alleen typering van de heiliging van het leven in Christus, het 
wordt de plaats, waar de rechtstreekse godservaring zich voltrekt''. Met 
name vanwege de christologische inzet waarmee Metz de christelijke praxis 
interpreteert ontvangt het navolgingsbegrip bij hem als het ware een over
gewicht, doordat hij hier de toegang tot de waarheid ziet. 

Mystiek wil hier dus niet louter aanduiding zijn van innerlijke genade-
ervaring. Alleen door Christus na te volgen weten wij wie we volgen. De 
praxis van de navolging constitueert zo in zichzelf de mystieke band met 
Christus'^ 

Hoewel Metz in zijn thematisering van de navolging wil 
aansluiten bij Kierkegaard en Bonhoeffer'', vindt hij hun begrip van na
volging nog te veel individueel ethisch gekleurd. De maatschappelijke di
mensie ontbreekt. Daarom heeft navolging een politieke component 
nodig*". 

/ 
2.3.2 Politiek 
,,Het christelijk geloof is een praxis in geschiedenis en maatschappij, die 
zichzelf beschouwt als solidaire hoop op de God van Jezus als de God van 
levenden en doden, die allen roept om subject te zijn voor Zijn aange
zicht"*'. Deze definitie, die in Metz' werk een centrale plaats inneemt, be
vat in feite alle belangrijke elementen van zijn theologisch program. 

De christelijke praxis heeft haar plaats in de geschiedenis en de maat
schappij. Dat is bepalend voor het politiek karakter van de navolging. 'Po-

56. Zie m.n. Zeit der Orden? i^lAl. 
57. Ermutigung zum Gebet. Freiburg/Basel/Wien 1977, 31-32. 
58. Zeit der Orden? 47. 
59. B.v. Zeit der Orden? 38. 
60. Glaube .... 51 n. 12. 
61. ,,Der Glaube der Christen ist eine Praxis in Geschichte und Gesellschaft, die 

sich versteht als solidarische Hoffnung auf den Gott Jesu als den Gott der Le
benden und Toten, der alle ins Subjektsein vor seinem Angesicht ruft". Glau
be ..., 70. 
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litiek' is in dat verband aanduiding voor de maatschappelijke dimensie van 
het geloof. Die maatschappelijke dimensie werkt hij uit in het begrip 'soli
dariteit'. 

Met het begrip solidariteit geeft Metz aan, dat navolging partijdig is. Te
genover de historische strijd van onderdrukten en kansarmen kunnen chris
tenen zich niet afzijdig opstellen. Essentieel is, dat die solidariteit niet indi
vidualistisch verengd wordt. Niet de geïsoleerde vrij heidsgeschiedenis van 
de eenling staat hier op de voorgrond. Die laat zich nog al te gemakkelijk 
inpassen in het burgerlijk denken. Het gaat om het subject-worden van een 
volk. Pas dan is echt van sohdariteit sprake'^. 

Opvallend is de universele reikwijdte van het solidariteitsbegrip bij Metz. 
Solidariteit is niet alleen collectief-mondiaal bepaald, ze strekt zich ook uit 
tot de doden". 

Tenslotte valt op, dat Metz solidariteit definieert als een praxis, die het 
subject worden en blijven van de mens wil bevorderen*^. In zijn theologie 
is het subject begrip steeds erg belangrijk geweest. Alleen is in de loop van 
de tijd de betekenis wat veranderd. In de eerste periode, als hij zich nauw 
aansluit bij Rahner, is het de aanduiding van de menselijke zijnswijze. La
ter, als hij onder invloed van verlichtingstradities zich opnieuw bezint op 
de subjectvraag, krijgt hij oog voor de reducering van het mensbeeld in de
ze opvatting. Subject gebruikt hij nu als aanduiding van basis of sociale 
drager". In deze zin komt aan de orde, wie subject is van theologiebeoe-
fening, of wie subject is in de kerk**. Tenslotte gebruikt Metz de term als 
aanduiding van menselijke identiteit. Theologie moet opkomen voor een 
volwaardige menselijke identiteit van alle mensen. PoHtieke theologie kan 
dan ook theologie van het subject heten*''. 

Het geheel overziende is er dus sprake van een materiële verschuiving, 
hoewel het subjectbegrip steeds terugkeert. Aan de ene kant blijft het sub
ject vanaf het begin de spil in de theologie. Aan de andere kant wil hij de 
antropologische reductie (die hij bij Rahner constateert) overwinnen door 

62. Jenseits ..., 81. 123. 
63. Zie b.v. Glaube ..., 206 v. Deze 'Erinnerungssolidaritat' is een begrip, dat 

Metz ontleent aan W.Benjamin. Vgl. de bespreking van de memoriathese on
der 3.1.1. 

64. Glaube ..., 204-211. 
65. Statt eines Vorworts: Positlvismus, Marxismus, und Christentum (in: H.Rol-

fes (ed.), Der Sinn des Lebens im marxistischen Denken. Düsseldorf 1971, 
7-11). Vgl. La Théologie k l'Age de Ia Critique (in: Le Service théologique 
dans l'Église. Mélanges offerts au Père Yves Congar. Paris 1974, 131-148). 

66. Zeit der Orden? 44. Glaube ..., 120-135. 
67. Glaube .... 57-70. 
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ruimte te creëren voor maatschappij en geschiedenis als fundamentele theo
logische categorieën en niet louter als variabelen van de antropologie*^ 

68. Glaube ...,60. 
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3 VERKONDIGING 

Het primaat van de praxis werkt ook binnen de theologische theorievor
ming als zodanig sterk door. Bij zijn behandehng van de christologie merkt 
Metz op, dat het primaat van de praxis met zich meebrengt, dat de verha
lende vorm de voorkeur verdient boven begripsmatig denken*'. Het begrip 
narrativiteit, dat Metz in dit verband invoert, is van centrale betekenis ge
worden in zijn theologie™. In deze studie richt het onderzoek zich vooral 
op de betekenis van dit begrip voor de verkondiging van de kerk". De be
tekenis van het narratieve element in Metz' theologie komt pas uit tegen 
de achtergrond van de zgn. memoriathese. 

3.1 De memoria-these 

Zijn memoria-these formuleerde Metz in feite pas in antwoord op de eerste 
kritiek, die uitgebracht werd op zijn politieke theologie'^. Die kritiek be
trof m.n. het sterk formele kader van zijn concept tot op dat moment, 
waardoor het theologisch gehalte van de politieke theologie als zeer twijfel
achtig werd beschouwd. In zijn memoria-these bedoelt Metz een inhoude
lijke aanvulling te geven, om daardoor tot een nadere ontwikkeling van 
zijn theologie te komen. In een aantal publikaties ontvouwt hij langzamer
hand de stelling dat de memoria passionis et resurrectionis Jesu de kern 
vormt van de politieke theologie". 

69 ,,Christology essentially expresses a practical knowledge. It stands under the 
primacy of praxis. ( .) The chnstological knowledge is primarily formed and 
handed down not conceptually but m stones of discipleship. Therefore, it also 
has an indispensable narrative-practical component". For a renewed church 
... , 140. 

70. Overigens is op te merken, dat ook narrativiteit binnen het werk van Metz een 
tamelijk theoretisch begrip blijft (vgl. noot 36) Ondanks zijn herhaalde plei
dooien voor het verhaal in de theologie komt het narratieve element vrijwel 
nergens tot zijn recht. Zijn theologie is juist sterk begripsmatig geconcipieerd. 

71. Vgl. Glaube ..., 186. 
72. Zie voor een samenvatting van de kritiek de bundel, uitgegeven onder redactie 

van H.Peukert, Diskussion zur 'PolUischen Theologie'. In deze bundel is ook 
het artikel van Metz opgenomen, 'Politische Theologie' in der Diskussion, 
waarin hij voor het eerst zijn memoria-these ontvouwt (284-296). 

73. M.n. zijn hier belangrijk: Glaube als gefahrhche Erinnerung (in- A.Exeler; 
J.B.Metz; K.Rahner, Hilfe zum Glauben. Adventsmeditationen. Zunch/Ein-
siedeln/Koln 1971, 23-38); Zukunft aus dem Gedachtnis des Leidens (Concili
um 8 (1972) 399-407); Erinnerung (in: Handbuch philosophischer Grundbe-
griffe I. Munchen 1973, 386-396) 
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3.1.1 Herkomst van het memoria-begrip 
De formulering 'memoria passionis et resurrectionis Jesu' wekt gemakke
lijk de gedachte, dat Metz hier het gedachtenismotief van het Avondmaal 
opneemt en tot fundamentele categorie van zijn theologie maakt. Inder
daad verwijst hij voor de theologische basis van het memoria-begrip naar 
de herinnering aan het „testament van Christus' liefde". Om die reden 
noemt hij de herinnering een fundamentele uitdrukkingsvorm van het 
christelijk geloor". Toch is daarmee niet primair de werkelijke draagwijd
te van het begrip aangegeven. De werkelijke theologische inhoud is veel 
schraler. 

Het is belangrijk hier te letten op de filosofische achtergrond van het me
moria-begrip, zoals het in de geschiedenisfilosofie gethematiseerd wordt als 
de verhouding tussen verstand en geschiedenis. M.n. gaat het om het den
ken van Walter Benjamin. Kennis en begrip van de historie maken dat de 
geschiedenis niet echt verleden tijd is, maar dat zij in het heden geactuah-
seerd wordt en vandaar haar impulsen in het heden doet voelen''. 'Herin
nering' is het begrip, waarin die verbondenheid van geschiedenis en heden 
kan worden uitgedrukt. Metz wil het christelijk gebruik van het memoria-
begrip inhoud geven vanuit dit gedachtenklimaat^'. Daarvoor beroept hij 
zich (naast Marcuse, Adorno en Habermas) m.n. op Benjamin. 

Herinnering is een moment van kritisch bewustzijn. De overlevering van 
de geschiedenis moet kritisch doorgelicht worden om zo op te sporen door 
welke belangen zij geleid wordt. In dit verband is dan m.n. de vrijheidsher-
innering van belang. Benjamin noemt die in verband met de lijdensge
schiedenis. De vrijheidsherinnering gaat terug op de geschiedenisoverleve
ring die geleid wordt door het belang van bevrijding. Vrijheidsherinnering 
is dan ook primair verbonden aan lijdensgeschiedenis: vrijheid wordt in lij
den geboren. Daarom wordt de herinnering aan het lijden geleid door het 
belang van de vrijheid. Op die manier kan de herinnering aan het lijden 
fungeren als moment van kritisch bewustzijn in de maatschappij''. 

74. Glaube ..., 78 v. 
75. Walter Benjamin, Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker (in: \A., An

gelus Novus. Ausgewahlte Schriften 2. Frankfurt am Main 1966, 302-343) 
304. Vgl. Walter Benjamm, Uber den Begriff der Geschichte (in: id., Illumina-
tionen. Ausgewahlte Schriften 1, Frankfurt am Main 1977, 251-261) 258 v. 

76. Vgl. Erinnerung, 393-395. De hier volgende schets is m.n. aan dit belangrijke 
artikel ontleend. 

77. Merkwaardig genoeg uit Spulbeck het vermoeden, dat Metz zijn memoria-the-
se introduceerde, zonder vertrouwd te zijn met de geschiedenis van het memo
ria-begrip, m.n. binnen de Kridsche Theorie. Vgl. Spulbeck, a. w. 195. De bre
de bespreking in het artikel Erinnerung, waarbij m.n. de Kritische Theorie uit
voerig aan de orde komt logenstraft deze opmerking volledig. 
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De herinnering aan het in de geschiedenis opgestapelde Ujden heeft con
sequenties voor het heden. Daarom is het ook een gevaarlijke her
innering'*. De herinnering aan het lijden roep nl. om bevrijding. Als 
herinnering is zij een gevaar voor de gevestigde orde van het machtsden
ken. Ze heeft een subversieve kracht in zich. Bij Benjamin krijgt het ge
vaarlijk karakter van de herinnering een echt marxistische toespitsing. Het 
subject van de vrij heidsherinnering is voor hem nl. de voor vrijheid strij
dende, onderdrukte klasse''. 

3.1.2 Geloof als gevaarlijke herinnering 
Tegen de hierboven geschetste achtergrond kan duidelijk worden, op welke 
manier Metz zijn memoria-these ontvouwt. Het laat zich begrijpen dat de 
manier waarop Benjamin de herinnering hanteert vanuit het veelvoudig lij
den in de geschiedenis, zich uitstekend laat doorvertalen naar de theologie. 
Om echt theologisch inhoud te geven aan de memoria, spreekt Metz in de 
eerste plaats over een bepaalde memoria passionis. Niet de naamloze herin
nering van al het in de geschiedenis opgehoopte lijden, maar de gedachtenis 
aan de gekruisigde Heer staat in het centrum van het christelijk geloof*". 

In de tweede plaats kent hij aan de christelijke memoria een eschatologi
sche draagwijdte toe: in het christelijk geloof kan de herinnering aan het 
lijden vooruitgrijpen op de toekomstige vrijheid, omdat zij verbonden is 
met de belofte van het komende rijk*'. Op deze manier opgevat wordt de 
christelijke herinnering maatschappelijk relevant. Ze gaat fungeren als kri
tische instantie tegenover alle lijden en verdrukking in de wereld en kan 
daarvoor in de plaats de hoop op bevrijding geven door in haar christelijke 
praxis vooruit te grijpen op de beloofde vrijheid. Door de samenleving on
der kritiek te stellen en te confronteren met de navolgingspraxis van de vrij
heid, wordt ze zo een gevaar voor de tegenwoordige maatschappij*^. 

Door de herinnering eschatologisch te laden, tracht Metz zich te vrijwa
ren voor een marxistische verenging van de theologie. Als hij uitsluitend de 
kerk zou noemen als subject van de vrijheidsherinnering die louter uit de 
subversieve kracht van die herinnering de nieuwe bevrijdende praxis zou 
realiseren, zou bevrijding (evenals in het historisch materialisme van Benja
min) alleen van een 'binnenwereldlijk subject' afhangen*^ Nu blijft alles 
staan onder het 'eschatologisch voorbehoud'. 

78. Voor Metz is het essentieel, dat de christelijke herinnering gevaarlijk is. Glau-
be ..., 77-86, 175-180. Gevaar is voor hem zelfs ,,Grundkategorie einer theolo-
gischen Hermeneutik". Theologie im neuen Paradigma ... 127. 

79. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, 253. 257. 
80. Gtaube ...,97. 
81. Grond en functie van de politieke theologie, 165 v. 
82. Glaube ...,79. 82-86. 
83. Glaube ..., 81. 
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Het 'eschatologisch voorbehoud' is een begrip, dat Metz al halverwege de zestiger 
jaren smeedde, in de periode van zijn contacten met Bloch*''. In deze tijd lag sterk 
de nadruk op de eschatologie als motor voor een actief handelen van de kerk ter 
verandering van de maatschappij*^ Maar met nadruk stelde hij, dat het christelijk 
geloof daarmee niet onbemiddeld ingrijpt op de maatschappelijke processen. In dit 
kader introduceerde hij de term 'eschatologisch voorbehoud'*'. Daarmee gaf hij 
aan, dat het eschatologisch heilsproces niet zonder meer geïdentificeerd mag wor
den met het maatschappelijk veranderingsproces. Mensen veranderen deze maat
schappij, maar het eschatologisch heil is een zaak van Gods belofte. Deze spanning 
keert uiteraard terug bij de uitwerking van het memoria-begrip. Als de herinnering 
aan de geschiedenis van het lijden in deze wereld zo direct te mobiliseren is als een 
subversieve kracht, die in het heden transformerend kan werken, kan het er gemak
kelijk op lijken, dat het heil als zodanig binnen de menselijke mogelijkheden ligt 
(de klassiek-marxistische oplossing). Om ook hier het echt theologisch gehalte van 
de memoria te garanderen, handhaaft Metz hier opnieuw het eschatologisch voor
behoud: God is het eschatologisch subject van de geschiedenis* .̂ 

Het memoria-begrip ontvangt zijn theologische inhoud door de herinne
ring aan het lijden van Christus als de unieke inhoud van het christelijk ge
loof. Toch valt op dat vrijwel nergens de unieke geschiedenis van Christus' 
lijden werkelijk aan bod komt. In de bespreking van zijn christologie was 
al duidelijk geworden, dat de geschiedenis van Jezus in feite functioneert 
als de beHchaming van een algemeen schema. Bij de uitwerking van de me-
moria-these blijkt, dat inderdaad de herinnering aan het lijden van Jezus 
in hoge mate verwisselbaar is met ander lijden. Goede Vrijdag en Pasen he
ten correlaten voor het lijden aan de ene, en een leven dat de moeite waard 
is aan de andere kant**. 

De memoria-these wordt dus in feite meer antropologisch dan theolo
gisch uitgewerkt. Dat hangt anderzijds ook samen met het feit, dat tamelijk 
eenzijdig de nadruk valt op de memoria passionis. De herinnering aan de 
opwekking van Jezus raakt vrijwel volledig op de achtergrond. Zelf ziet 
Metz dit ook wel in. Maar hij weerlegt dat bezwaar door er op te wijzen, 
dat opwekking geen aparte categorie kan zijn. Los van het lijden zou de 

84. Zie dit hoofdstuk 1.4. 
85. Zie b.v. Kirche und Welt im eschatologischen Horizont (in: Zur Theologie der 

Welt, 75-91). 
86. Zur Theologie der Welt, 106. 
87. Glaube ..., 80. 101-103. 
88. ,.Dabei muss Theologie, wenn sie beginnt, sich mit Humanwissenschaften, 

Technik und Politik über die Veranderung der Welt auseinandersetzen, nach 
Kategorien suchen, die als dialogkonstituierende in Geltung treten können. 
Leid auf der einen, gelingendes, lebenswertes Leben auf der anderen Seite wa
ren ein solches Kategorienpaar; Karfreitag und Ostern, memoria passionis et 
resurrectionis die theologische Korrelat." Glaube ..., 98. 
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herinnering aan de opstanding een zingeving betekenen die haar betekenis 
ontleent aan de succesvollen, de overwinnaars in de geschiedenis. Maar op
standing kan eigenlijk alleen bemiddeld worden via de herinnering aan het 
lijden*'. Op deze manier is de herinnering aan de opstanding dus in feite 
de uitdrukking geworden van de hoop, die in het lijden geboren wordt. 
Maar tegelijk wordt duidelijk, dat de unieke gebeurtenis van Christus' op
standing hier geen rol meer speelt. 

3.2 Narrativiteit 

3.2.1 Narrativiteit als structuur van herinnering 
Zonder uitdrukkingsmogelijkheid blijft herinnering machteloos. Wil ze 
haar subversieve kracht tot ontwikkeling brengen, dan zal ze over een mid
del daartoe moeten beschikken. Metz ziet dit middel in het verhaal. Het 
herinnerde wordt in verhalen doorgegeven. De kritische kracht van de me-
moria passionis kan alleen op die manier naar vandaag toe overgebracht 
worden. Hij noemt dit de narratieve grondstructuur van de herinnering**. 

Dit thema van de narrativiteit speelt vanaf ± 1973 een belangrijke rol 
bij Metz. In feite is het een nieuwe uitwerking van het primaat van de 
praxis. De vertel vorm dwingt tot praktische mededeling van de betreffende 
ervaring. De verteller confronteert de luisteraar met een bepaalde praxis". 
Opnieuw baseert Metz zich hier op Benjamin, die de aandacht vestigt op 
het belang waardoor de verteller geleid wordt'^. 

Overigens wil dat niet zeggen, dat het verhaal zo tot een ideologisch me
dium wordt. Het verhaal brengt aan het licht door welk belang de herinne
ring geleid wordt. Het 'verhaalgebeuren' brengt dat belang juist in geding 
tegenover de hoorder. De narrativiteit wordt zo het verificatie- respectieve
lijk falsificatieprincipe van het belang waardoor de herinnering geleid 
wordt»^ 

Het valt op, hoe Metz er sterk de nadruk op legt, dat de narrativiteit het 
doorbreken van een louter argumenterende theologie inhoudt**. De men-

89. Glaube ..., 99 v. 
90. Glaube ..., 96. 173. 
91. Kleine Apologie des Erzahlens {Concilium 9 (1973), 334-341) 335. 
92. ,,Die Ausrichtung auf das praktische Interesse ist ein charakteristischer Zug 

bei vielen geborenen Erzahlern. (...) Das alles deutet auf die Bewandtnis, die 
es mit jeder Erzahlung bat. Sie führt, offen oder versteekt, ihren Nutzen mit 
sich." Waker Benjamin, Der Erzahler (in: id. Illuminationen, Ausgewahlte 
Schriften 1. Frankfurt am Main 1977, 385-410) 388. Zie over het belang, waar
door de herinnering geleid wordt dit hoofdstuk 3.1.1. 

93. Kleine Apologie des Erzahlens, 335. 
94. Op dit punt verzet Metz zich m.n. tegen Moltmann. Deze brengt ook de ge

schiedenis van het lijden thematisch ter sprake, maar verbindt die, sinds zijn 
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selijke rede is niet in staat de zin van het leven door een logisch dwingende 
redenering aan te tonen. Juist in de confrontatie met het lijden wordt dat 
duidelijk. Op dat punt wordt de rede 'vernemend': ze luistert naar de les 
van de lijdensgeschiedenis. De bevrijdende les daarvan kan niet louter ar
gumentatief worden doorgegeven naar vandaag. Daarom kan de narrativi-
teit ook de diepte-structuur van de praktisch-kritische rede genoemd 
worden'5. 

3.2.2 Narrativiteit als medium tussen heil en geschiedenis 
Herinneren en vertellen blijken op deze manier twee complementaire aspec
ten van de bemiddeling tussen heilsgebeuren en menselijke lijdensgeschie
denis. Daarmee wordt aan de narrativiteit een belangrijke taak toegewezen. 
Hier komen een aantal belangrijke draden van zijn theologisch concept bij 
elkaar'*: 

1. Uitgangspunt is de eenheid van de geschiedenis. Deze wereld is in haar 
wereldlijkheid door God aangenomen. Er is geen dualiteit tussen de mense
lijke geschiedenis en heilsgeschiedenis. 

2. Toch is niet te loochenen, dat de geschiedenis vol onheil is. De negati-
viteit van het lijden moet voluit serieus genomen worden. Na Auschwitz 
valt niet meer te ontkennen dat de menselijke geschiedenis niet zonder meer 
samenvalt met de heilsgeschiedenis. 

3. De heilsgeschiedenis valt ook niet samen met de emancipatieve bevrij
dingsgeschiedenis. Uiteindelijk blijft verlossing een zaak van God (het 
eschatologisch voorbehoud). 

4. Verlossing mag niet puur eschatologisch geladen worden. Dan zou het 
heil geen tastbare verwerkelijking ontvangen in de geschiedenis. Het moet 
duidelijk blijven, dat het heil gerelateerd is aan de emancipatiegeschiede
nis. 

Bij elkaar maken deze voorwaarden de kans op verzoening van het heil 
en de menselijke lijdensgeschiedenis wel erg klein. In het medium van de 
narrativiteit ziet Metz de mogelijkheid die verzoening tot stand te brengen. 

werk Der gekreuzigte Gott. München 1972, met de triniteitsleer. Metz ziet hier 
het gevaar dreigen van een dualistisch gnostische vereeuwiging van het lijden 
in God; vgl. Glaube ..., 117 v. Inderdaad is dit een zwak punt bij Moltmann. 
Alleen kan de vraag gesteld worden of het bezwaar ook niet andersom gefor
muleerd zou kunnen worden. Is het niet zo, dat Moltmann op deze manier 
God neerhaalt binnen de menselijke geschiedenis? 

95. Glaube .... 173 v.. 190 v. 
96. De hier volgende samenvatting is m.n. gebaseerd op het artikel Erlösung und 

Emanzipation (in: L.Scheffzyck (ed.), Erlösung und Emanzipation. Freiburg 
1973, 120-140. In bewerkte vorm is dit artikel opgenomen in: Glaube ..., 
104-119. 
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3.3 De kerk als herinnerings- en verhaalgemeenschap 

De vindplaats van deze verhalende herinnering ligt nu voor de hand. Op 
de kansel en in de catechese, in de verkondiging en het pastoraat worden 
de verhalen verteld, waarin de herinnering aan de bevrijding doorklinkt". 
Het is de kerk, die in deze wereld de verhalen vertelt over het lijden van 
Jezus Christus. Zo kan de kerk een eschatologische toekomst beloven aan 
allen, die leed ondergaan of geleden hebben. De kerk is dan ook geen ge
meenschap, die een rationele heilsidee aan de man brengt. Zij is herinne
rings- en verhaalgemeenschap'*. 

Maar juist zo moet en wil zij midden in deze wereld staan. De aanwezig
heid van de kerk in deze wereld krijgt juist daar zijn betekenis. Zij is pu
blieke getuige en overleveraarster van een gevaarlijke vrijheidshennnering 
in het systeem van onze emancipatoire maatschappij". 

Uiteraard heeft dat consequenties voor de aard van de verkondiging. 
Toch houdt Metz zich daar maar zelden direct mee bezig. Op drie onderde
len heeft hij zijn visie kort uitgewerkt: Het subject, het adres en de taal van 
de verkondiging'"". 

97. Glaube ..., 186. 
98. Glaube .... 161. 
99. ,,Kirche muss sich verstehen und bewahren als offentliche Zeugin und Traden-

tin einer gefahrlichen Freiheitsermnerung in den "Systemen" unserer emanzi-
patorischen Gesellschaft" Glaube ..., 78. 

100. Zoals bij vrijwel elk thema, dat Metz heeft aangesneden geeft hij ook op het 
punt van de narrativiteit met meer dan een aanzet. De uitwerking blijft vrijwel 
volledig achterwege. Dat valt des te meer op, omdat het thema van de narrati
viteit sterk aangeslagen is in de theologie, sinds Metz het introduceerde. (Vgl. 
de oriënterende bundel: R. Zerfass (ed.), Erzahlter Glaube — erzahlende Kir-
che, Freiburg/Basel/Wien 1988.) Een systematische behandeling van het the
ma in het kader van een homiletische theorievorming is tot nu toe vrijwel al
leen gegeven door Peter Dusterfeld, een leerling van Metz. In zijn dissertatie 
(Predigt und Kompetenz Hermeneutische und Sprachtheoretische Uberlegun-
gen zur Fundierung einer homiletischen Methode Dusseldorf 1978) zet hij het 
thema van de memoria en de narrativiteit in het bredere kader van de dimensie 
van de taal. In dat verband onderzoekt hij verschillende taal-theoretische en 
taal-filosofische modellen. Aan Chomsky ontleent hij het begrip 'Kompe
tenz', waarmee hij bekwaamheid in het hanteren van de taal aanduidt Na ver
volgens een aantal voorwaarden te hebben vastgesteld, waaraan die bekwaam
heid af te meten is, betrekt hij de memona-these in zijn bespreking Dat 
mondt uit in de stelling: ,,Die hermeneutisch-theologische Fundierung einer-
seits und die sprach-theoretische Begrundung als Kompetenz anderseits erwei-
sen damit die anamnetisch-antizipatorische Erzahlung als fundamentale Pre-
digtmethodetmtiG\si\ihtnverantwortenden'ilomi\et\)ii.'\A.w. 176v ) Metz' 
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3.3.1 Het subject van de verkondiging 
Dat de kerk vindplaats is van de verhalende herinnering, betekent niet, dat 
daarmee de bestaande kerk als sociale gegevenheid wordt aangeduid. De 
bestaande kerk is juist vaak 'burgerlijke' kerk geworden, doordat ze zich 
heeft laten vangen in de maatstaven van de burgerlijke maatschappij"". 
Kerk kan alleen daar zijn, waar een nieuw volk subject wordt van een nieu
we geschiedenis van God met mensen, zodat dat nieuwe volk deze heilsge
schiedenis gaat vertellen"'^ 

Dat betekent uiteindelijk, dat de gemeente zelf subject van de verkondi
ging wordt. Metz ziet hier mogelijkheden tot transformatie van de traditio
nele volkskerk. In de burgerlijke kerk domineert het heilsaanbod aan de le
den. De verkondiging ligt daarom in handen van de prediker. Ze volstaat 
met het aanbod van het heil, terwijl de politieke werkelijkheid onveranderd 
blijft. 

Via de basisgemeente als voorhoede ziet hij een na-burgerlijke kerk 
doorbreken, waarbinnen het initiatief van de navolgingspraxis domineert. 
Een beshssende impuls daarvoor zal zijn het doorvertellen van de herinne
ring aan het lijden. Pas dan zal de verkondiging de hoop op bevrijding kun
nen wekken en oproepen tot daadwerkelijke omkeer. Daar zal blijken dat 
het om een gevaarlijke herinnering gaat. Ze bergt een gevaar in zich voor 
de bestaande structuren omdat ze oproept die te doorbreken. Allen die deze 
herinnering doorvertellen, en zij alleen, zijn subject van de verkondi-
ging'ö^ 

3.3.2 Het adres van de verkondiging 
Metz verzet zich sterk tegen elke kerkvisie, waarin op enige wijze een kloof 
bestaan blijft tussen kerk en volk. Alleen als zij kerk van het volk is, kan 
zij zich inzetten voor het subjectworden van allen'°^. Onder invloed van 
contacten met de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie wordt die visie 

visie op de narrativiteit als medium tussen heil en geschiedenis ontwikkelt hij 
voor de homiletische theorie door deze te plaatsen in het kader van de preek 
als communicatieve handeling. Dat leidt tot de conclusie: ,,Die homiletische 
Beziehung zur narrative Kompetenz ist fundamental, dass heisst, (...) dass je-
de Predigtmethode der Sprachkompetenz gerecht wird, die den Horer so auf 
den potentiellen Sprecher zu transzendieren vermag, dass er ermutigt wird, in 
diskursiven Situationen von seiner subjektiven Hoffnung zu erzahlen"(/ö/"rf., 
190.). 

101. Jenseits burgerliche Religion, 111-125. 
102. Glaube ..., 123. 
103. J.B.Metz, Die Zielperspektive: Identitatsbildung aus Nachfolge (in: R.Zerfass 

(ed.), Mit der Gemeindepredigen. Beispiele - Berichte - Überlegungen. Gu-
tersloh 1982, 13-21). 

104. Glaube .... 124 v. 
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alleen maar versterkt"'^ In dat kader verzet hij zich sterk tegen gangbare 
opvattingen over orthodoxie en de klassieke geloofsinhouden. Wanneer die 
gaan functioneren als interne overeenstemming van geloofsexpressie, sluit 
de kerk zich af van de wereld. Haar maatschappijbetrokkenheid zal ver
dwijnen en ze zal gedoemd zijn een sekte te worden'"*. 

In dit verband pleit Metz er voor dat geloofsbelijdenissen en prediking 
zich niet uitsluitend tot de gemeente richten, maar een zo algemeen moge
lijk adres zoeken"". 

De gemeente die vertrouwd is met het evangelie valt weg als specifiek 
adres van de preek. De maatschappijkritische functie van de kerk vraagt 
juist om een open kerk, waarin coöperatie met andere groepen en instituten 
van verschillende ideologische richting geboden is. Die eis tot coöperatie 
fundeert hij (evenals de memoria passionis) in de negatieve ervaring van de 
bedreigde vrijheid, die de kerk gemeenschappelijk heeft met de wereld. Het 
primaat van de praxis brengt met zich mee, dat de waarheid waarnaar ge
zocht wordt ook universeel is'°*. Dat maakt het adres van de preek even 
universeel. 

105. Vgl o.m.: Ein Dialog der Theologen Ruckblick auf einen Kongress (in: 
J.B.Metz; P.Rottlander (eds.), Lateinamenka und Europa. Dialog der Theo
logen Munchen/Mainz 1988, 9-22) 

106. Glaube ..., 85 v. 
107. In verband met de belijdenistekst 'Unsere Hoffung' (vgl. noot 47) schreef 

Metz een kort artikel, waarin hij een aantal opmerkingen over de preek 
maakt. In dat kader trekt hij ook de vergelijking tussen het adres van de belij-
denistekst en de preek. ,,Wenn der Synodentext sich auch nicht an einen klar 
umrissenen und homogenen Adressatenkreis richtet, so sucht er doch in be-
sonderer Weise der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sich heute viele Men-
schen sehr schwer tun mit den Inhaken der kirchlichen Verkundigung; er 
mochte nicht zuletzt auch jene ansprechen, die nicht jeden Sonntag unter der 
Kanzel sitzen und die sehr oft mit dem Rucken zur Kirche und zur kirchhchen 
Orthodoxie leben. Auch die Predigt heute muss dieser Situation Rechnung tra
gen." 'Unsere Hoffnung' - Impulse fur die Predigt (in: P.Dusterfeld; H.Rol-
fes (eds.), Unsere Hoffnung — Predigtmodelle zu einem Bekenntnis des Glau-
bens in dieser Zeit Mainz 1976, 13-17) 16. 

108. ,,Hinsichtlich der Kooperation bietet sich deshalb primar eme kntisch-negati-
ve Haltung und Erfahrung an: die Erfahrung des bedrohten Humanen, die Er-
fahrung der Bedrohtheit von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. (...) Das in 
ihr gegebene negative Wissen ist vermutlich die einzige Farm, m der unter dem 
neuen, nachidealistischen Verhaltnis von Theorie und Praxis die gesuchte all-
gemeine Wahrheit verbindlich und universal verpflichtet gewusst und mitge-
teilt werden kann." Die Konsequenzen des Dienstes an der Welt fur die 
Gestalt der Kirche (in: Evangelium - Welt - Kirche. Schlussbencht und Re-
ferate der romisch-katholisch/evangelisch-lutherischen Studienkommission 

58 



3.3.3 De taal van de verkondiging 
Uiteraard blijft dat alles niet zonder gevolgen voor de taal (en de inhoud) 
van de verkondiging. Wil zij echt dienst verlenen aan de wereld en open 
zijn naar buiten toe, dan zal zij in de aard van haar verkondiging moeten 
laten doorklinken, dat de heilsboodschap, die zij verkondigt, ook relevant 
is in de maatschappij. Dat vraagt om 'ontprivatisering' van de verkondi
ging"». 

Concreet betekent dat onder andere, dat de kerk geen taal spreken mag, 
die alleen voor ingewijden verstaanbaar is. Wil de preek een bevrijdende 
taal spreken, dan moet duidelijk worden, dat zij de mensen midden in hun 
levenswereld aangrijpt en tot omkeer en verandering brengen wil. 

Dat vraagt om concretisering. Wanneer b.v. Jezus' beloften aan de ar
men en verdrukten in de preek zonder onderscheid op ieder toegepast wor
den, wordt de heilsboodschap verinnerlijkt en ontkracht"". 

"Das Evangelium und die Kirche" 1967-1971. Frankfurt am Main 1975, 
185-200) 199 V. 

109. ,,Die hier gemeinte Entprivatisierung der kirchlichen Verkündigung (...) will 
das Verkündigungswort zu einem gesellschaftlich wirkenden Wort machen; 
(...) die Verheissungswahrheit (...) kann nicht nur aufgedeckt werden im Sinne 
der "aletheia", sondern muss "getan" werden ; (...) Eine Art 'politischer 
Hermeneutik' der Verkündigung müsste hier entwickelt werden." ibid., 198. 

110. ,,Eine Predigt, die die Botschaft in eine soziale und politische Situationslosig-
keit rückt, (...) begeht einen semantischen Betrug am Evangelium selbst." 
'Unsere Hoffnung' - Impulse für die Predigt, 15. 
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4 DiAKONIA 

In dit onderdeel richt het onderzoek zich op de betekenis van Metz' praxis-
gerichte theologie voor de diaconale opdracht van de kerk. Hoewel niet 
breed uitgewerkt (het blijft een 'praktische Fundamentaltheologie') geeft 
hij aanzetten tot een schets voor het diaconaat van de kerk in de samenle
ving. 

Terwille van de situering van zijn visie binnen de actuele context volgt 
eerst een korte oriëntatie in de jongste ontwikkelingen op dit punt. 

4.1 Situering 

In tegenstelling tot het protestantse diaconaat is binnen de R.K. traditie de 
diaconie van de kerk niet speciaal gebonden aan het diakenambt. Binnen 
de trits bisschop, priester en diaken, die al spoedig kenmerkend werd voor 
de ambtelijke structuur, bekleedde de laatste eeuwenlang in feite een hulp
functie en werd zijn ambt vaak beschouwd als voorbereiding op het pries
terambt. 

Rond Vaticanum II kwam een duidelijke tendens op, die vernieuwing 
van het diakenambt nastreefde'". De ontwikkelingen sindsdien lopen 
langs verschillende lijnen. Enerzijds is in de besluiten van Vaticanum II de 
mogelijkheid gegeven van een hernieuwde inordening van het diakenambt 
binnen de hiërarchische structuur. In dat verband worden de diaken litur-
gisch-pastorale, catechetische en sociale taken toegewezen. Anderzijds 
kwam er, mede van de kant van de kerkleiding, langzamerhand ruimte 
voor een andere tendens, die meer nadruk legt op de diaconale taak van 
de gemeente, zowel naar binnen als naar buiten. In de typering 'diaconia 
caritatis' komt al duidelijk uit, dat men deze taak m.n. op het barmhartig-
heidsbetoon toespitste"^ 

Afgezien van deze twee lijnen draagt de diaconale situatie in Duitsland 
een heel eigen stempel. Diaconale aanwezigheid van de kerk in en deelname 
aan het maatschappelijke leven hebben zich sinds de vorige eeuw een vaste 
plaats verworven. Binnen de protestantse kerk moet hier de naam van 
J.H.Wichern genoemd worden. Geconfronteerd met de massale ellende 
waarmee de industrialisatie gepaard ging, haalde hij met zijn project van 
de 'Innere Mission' het diaconaat uit de particuliere sfeer van de liefdadig-

111. Uitvoerige documentatie in: K.Rahner; H.Vorgrimler (eds.), Diaconia in 
Christo. Über die Erneuerung des Diakonats. Freiburg 1962. 

112. Voor een overzichtelijke bespreking van de officiële uitspraken en de ontwik
kelingen sinds Vaticanum II zie: A.F.Vermeulen, Het ambt van diaken in de 
R.K. kerk. Spanning tussen 'diakonaat' en 'ambtelijke inordening' (Prakti
sche Theologie 12 (1985) 2, 55-71). 
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heid en plaatste het weer terug in de kerkelijke sfeer'". Als tegenhanger 
binnen de rooms-katholieke kerk ontstond tegen diezelfde achtergrond het 
zgn. Caritas-Verband, een diaconale actie die vooral als lekenbeweging op
kwam en pas later door de officiële kerk gedragen werd"". Kenmerkend 
hierbij is dat de kerk diaconaal inspeelde op aanwezige maatschappelijke 
problematiek. De diaconale instellingen die hiermee verbonden zijn staan 
met hun hulpverlening ook midden in de maatschappij. Voor deze vorm 
van diaconale activiteit kwam na 1945 de term 'politiek' of 'maatschappe
lijk diaconaat' op. 

Overigens heeft ook die terminologie een bepaalde betekenisverschuiving 
doorgemaakt"^ M.n. is van belang, dat in de zestiger jaren een bepaalde 
radicalisering optrad in de discussie rond het politiek diaconaat. Die hield 
vooral verband met bezwaren tegen de wijze waarop de diaconale activitei
ten min of meer een eigen leven gingen leiden omdat ze sterk geïnstitutiona
liseerd waren. De diaconale instellingen gingen daardoor werken als een 
(vaak bureaucratisch) apparaat, dat nog maar heel indirect met de kerk in 
verband gebracht werd, en zeker niet gedragen werd door de gemeente"*. 

Het is ongeveer in dit klimaat, dat we Metz' visie kunnen situeren. 

4.2 Voorbij de burgerlijke kerk 

De kritiek, die Metz uit op de barmhartigheid, zoals die beoefend wordt 
door de gevestigde kerk, is uiterst scherp. In zijn ogen is dat een goedgeefs-
heid, die de ware liefde, die in solidariteit bestaat, afkoopt met het 'sacra
ment' van het geld"'. 

De achtergrond van dit harde oordeel is zijn visie op de kerk als een ver
burgerlijkte instelling. De burgerlijke wereld tekent hij als een samenle-

113. Vgl. G.Rockle, Bericht zur Entwicklung und zur Situation der Diakonie in der 
Bundesrepublik Deutschland (in: P.Philippi; Th. Strohm (eds.) Theologie der 
Diakonie. Lernprozesse im Spannungsfeld von lutherischer Überlieferung und 
gesellschaftlich-politischen Umbruchen. Ein europaischer Forschungs-
austausch. Heidelberg 1989, 107-133) 107-110. 

114. Vgl. R.Zerfass, Organisierte Caritas als Herausforderung an eine nachkonzili-
are Theologie (in: E.Schulz; H.Brosseder (eds.), Den Menschen nachgehen. 
Offene Seelsorge als Diakonie in der Gesellschaft. Hans Schilling zum 60. Ge-
burtstag von Freunden, Schulern und KoUegen. St.Ottilien 1987, 321-348) 325 
v.v. 

115. Zie voor een breed overzicht: Olaf Meyer, 'Politische' und 'Gesellschaftliche 
Diakonie' in der neueren theologische Diskussion. Gottingen 1974. 

116. Vgl. H.Steinkamp, Diaconie in de kerk van de rijken en in de kerk van de ar
men. Een empirisch-ecclesiologische vergelijking (Concilium 24 (1988) 4, 
59-66). 

117. Jenseits ..., 23. 
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vingsmodel, dat gekenmerkt wordt door een 'heersersantropologie'. 
D.w.z. de mens voelde zich geroepen om de natuur, de wereld te onderwer
pen en aan zichzelf dienstbaar te maken. De resultaten van die tactiek 
moesten ten goede komen aan het individu, de burger"^ Ook de kerk is 
z.i. die weg van de verburgerlijking opgegaan. Het geloof is teruggedron
gen naar de sfeer van het privéleven. De godsdienst maakt zo geen aan
spraak meer op het leven, op de mens, maar andersom hanteert de burger 
zijn godsdienst. De kerk is daarmee gevestigde kerk geworden, omdat ze 
berust in het proces waarmee de wereld haar heeft ingekapseld en onscha
delijk gemaakt. Dat proces wordt ondersteund door een theologie, die haar 
burgerlijk gehalte daarin bewijst, dat ze alles onder het primaat van de ver
zoening plaatst. Door alles met de mantel der liefde te bedekken en uitein
delijke harmonie te beloven wordt de waarde van het individu bevestigd. 
De feitelijke maatschappelijke constellatie ziet ze als gewild door God. Zo 
fungeert ze als legitimatie-theologie van deze burgerlijke maatschappij. 
Zelf ingesteld op overleven in deze wereld, is ze niet meer in staat zich te 
bekommeren om hen die weggedrukt worden uit de samenleving'". 

Tegen deze achtergrond wordt duidelijk waar Metz' kritiek inzet. Dat er 
kerkelijke fondsen bestaan en diaconale instellingen hun activiteiten ont
plooien is niet het probleem. Maar hij ziet die hulp niet als een wezenlijke 
praxis van solidariteit. Juist doordat kerkelijke instellingen de bron van de 
ongelijkheid onaangetast laten, wordt haar diakonia uit het messiaanse 
verband gerukt. Mee-lijden kan niet afgedaan worden met een gift. Dat is 
het typisch burgerlijke middel, waarnaar een kerk grijpt die zich aangepast 
heeft aan een maatschappij, die al te zeer in de ban is geraakt van het ruil-
beginsel. Metz noemt het een 'quasi-sacrament', een vervangingsmiddel 
voor meeleven met het leed van anderen. Geld wordt zo de grote bemidde
laar tussen de in de burgerlijke religie volkomen geprivatiseerde christelijke 
deugden en het lijden in de samenleving'^". 

Wil er van het optreden van de gemeente kracht uitgaan, dan zal zij in 
haar praxis de vooronderstellingen van de burgermaatschappij moeten 
doorbreken. Er is een 'antropologische revolutie' nodig, wil de kerk voor
bij de burgerlijke religie komen. 

Metz brengt deze gedachte in verband met het avondmaal. In de funde
ring van het diakenambt en de diaconale taak van de gemeente is het 
avondmaal altijd een centraal gegeven geweest. Het is opvallend om te zien 
hoe hij hier teruggrijpt op dit oude motief. Het eten van het 'eucharistische 
brood des levens' is voor Metz gelijk aan ontvankelijk worden voor de 
dood, het lijden, de liefde en de angst. Toch is hier niet echt sprake van 

118. Jenseits ..., 52-53. 
119. Jenseits ..., 12. 102. 133. 
120. Jenseits ..., 17. 
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aansluiting bij de klassieke fundering van de christelijke diakonia. Onder 
verwijzing naar Benjamin formuleert hij als taak van de christelijke ge
meente dat zij door haar eigen levenspraxis het gevestigde wensen- en be-
hoeftenpatroon onderbreekt. Dat is een strijd tegen de eigen heerszuchtige, 
uitbuitende identiteit, maar tegelijkertijd de fundamentele praktijk van de 
solidariteit met de arme en uitgebuite volken van deze aarde. Dat is de an
tropologische revolutie waartoe ieder wordt aangezet die zich voedt met het 
'brood des levens"^'. 

4.3 Memoria en navolging 

Metz benadrukt de noodzaak van een antropologische revolutie, wil de 
kerk echt subject van navolgingspraxis zijn en worden. In dit verband ver
wijst hij meermalen naar het optreden van verschillende kloosterorden in 
de late Middeleeuwen als inspiratiebron voor vandaag. Juist in tijden van 
crisis hebben die vernieuwend ingewerkt op de gestalte van de kerk in deze 
wereld'^^. Juist in deze armoedebewegingen hebben ze tegenover de grote 
kerk gefungeerd als een gevaarlijke herinnering, die het volk in de kerk 
opriep om subject te worden'". 

Ook hier werkt Metz nl. zijn memoriathese uit. De kerk is als herinne
ringsgemeenschap namelijk niet alleen een verhalengemeenschap, maar 
vooral ook navolgingsgemeenschap. Dat de christelijke memoria een be
vrijdende kracht bevat, wordt niet bewezen in een rationele theorie. Gelo
ven is handelen. Die bevrijdende kracht komt daarom aan het licht in de 
navolgingspraxis. Op deze manier is de christelijke memoria maatschappe
lijk hoogst relevant. En die relevantie treedt ook praktisch aan de dag, 
doordat de praxis van de kerk in staat is uitzicht te verschaffen in lijdenssi
tuaties. Zo kan ze met haar subversieve kracht maatschappelijke onder
drukkende structuren doorbreken'^''. 

Hier wordt een bijzonder motief zichtbaar in Metz' uitwerking van het 
memoria-begrip. Vanouds is de memoria een belangrijk liturgisch begrip, 
dat zeker in de eucharistie centraal staat. Maar juist waar de diaconale taak 
van de gemeente verbonden wordt aan de eucharistie verandert hij als het 
ware de blikrichting bij het eten van het brood. De klassieke geslotenheid 
van de liturgie - de memoria bracht in herinnering dat Christus Zich geeft 
voor zijn gemeente - wordt naar buiten toe opengebroken. De memoria 

121. Jenseits ..., 60-63. 
122. Zeit der Kirche - Zeit der Orden (in: F.Wulf (ed.). Mitten unter den Men-

schen. Spiritualitat, Aufgaben und Probleme der Priester und Ordensleute. 
Düsseldorf 1979, 79-95). 

123. Glaube ..., 129. 
124. Glaube ..., 79-82. 
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passionis is niet langer een centraal moment in de liturgie van de gemeente 
die het heil ontvangt van haar Heer, maar het oriëntatiepunt voor de strijd
baarheid van de gemeente die het heil, in navolging van haar Heer, gaat 
waarmaken in de wereld'". 

4.4 De gemeente als subject van christelijke praxis 

In dit alles wordt duidelijk, dat de gemeente zelf subject is van de solidari-
teitspraxis. Typerend is hier de manier waarop Metz verwijst naar het 
avondmaal. De gedachtenis van Hem die niet kwam om zich te laten die
nen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen, komt 
niet ter sprake. Alleen de gemeente als drager van de bevrijdende praxis 
komt in beeld. Op dit punt werkt Metz sterk met zijn subject-begrip. Zon
der aan een drager gebonden te zijn, vervluchtigt elke praxis'^'. Daarom 
zal het burgerlijk subject moeten wijken voor een na-burgerlijk subject. 

Daarmee wijst hij de gedachte af, dat de gemeente adres van diakonia 
zou zijn. Die visie is typerend voor de instelling van de 'burgerlijke offerte-
of servicekerk'. Daarmee bedoelt Metz, dat de kerk zich zodanig identifi
ceert met de maatschappij, waarbinnen ze functioneert, dat het beginsel 
van vraag en aanbod, waardoor de samenleving beheerst wordt, ook als 
handelingsprincipe voor de kerk gaat gelden. De diakonia van de kerk fun
geert dan als het 'service-aanbod', dat voorzien moet in de vraag naar 
dienstverlening. Maar dan blijft de kerk in haar optreden steken in het 
marktstelsel van de burgerlijke samenleving'". Zij zal juist in haar func
tioneren de dominerende principes van die samenleving onder kritiek moe
ten stellen'^^ 
Metz pleit daarom voor een na-burgerlijke initiatiefkerk. Voorbij de bur
gerlijke religie ziet hij een kerk ontstaan, die in haar initiatieven tot solida
riteit met de armen en verdrukten, het individualisme van deze maatschap
pij overwint en echt 'kerk van het volk' wordt. Dat is de uitdrukking, waar
mee hij steeds samenvat wat hij bedoelt met de solidariteitspraxis van de 
kerk'^'. Pas wanneer de kerk zich echt vereenzelvigd heeft met de 'basis' 
is zij zelf subject van de christelijke praxis. Een voorhoede voor deze kerk 
van de toekomst ziet Metz in het optreden van de basisbeweging"". 

125. Jenseits ..., 66. 
126. Glaube ... 120-135, vgl. dit hoofdstuk 2.3.2. 
127. For a renewed church .... 141. 
128. Die Konsequenzen des Dienstes an der Welt ..., 199. 
129. Kirche und Volk (Stimmen der Zeit 192 (1974) 797-811). Vgl. Unsere Hoff-

nung, Ein Bekenntnis zum Glauben ..., 65. 
130. Suchbewegung nach einem neuen Gemeindebild (in: F.-X.Kaufmann; 

J.B.Metz, Zukunftsfahigkeit. Suchbewegungen im Christentum. Frei
burg/Basel/Wien 1987, 148-165) 149 v. Vgl. Jenseits ..., 111-128. 
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Deze visie op het functioneren van de kerk betekent impliciet een afwij
zing van ambtelijk gestructureerd optreden, zeker waar het gaat om de dia-
konia van de kerk. Hoewel Metz zich weinig confronteert met het ambt en 
de kerkelijke autoriteiten, is duidelijk, dat hij de huidige hiërarchische 
structuur als een belemmering ziet voor het zinvol functioneren van de kerk 
naar de wereld toe. 

Hij ziet het kerkelijk gezag in de crisis geraakt doordat het zich geïso
leerd heeft van de maatschappelijke emancipatieprocessen. Daardoor 
wordt gezag binnen de kerk nog veel te veel gehanteerd als 'vadergezag'. 
Daarbij ligt alle nadruk op ambtelijk optreden als institutioneel-representa
tief gebeuren. Die tendens maakt het kerkelijk ambt gemakkelijk tot het 
instrument om een patriarchale orde te handhaven. Daardoor is het binnen 
een restauratieve invloedssfeer getrokken. 

Daartegenover stelt Metz gezag als 'getuigenisautoriteit'. Aansluitend bij 
het begrip 'getuige' en 'getuigenis' binnen de johanneïsche traditie, intro
duceert hij daarmee een visie op kerkelijk gezag, die een veel directere rela
tie wil leggen met het gezag van Jezus in het evangelie. Daarmee wil hij het 
kerkelijk ambt ook meer plaatsen binnen het totale functioneren van de 
kerk als volk van God'". 

Anders gezegd: Het gaat niet om gezag dat gekenmerkt wordt door cog
nitieve of juridische competentie die in uiterlijke tekenen zichtbaar ge
maakt wordt, maar door religieuze competentie die tastbaar en zichtbaar 
wordt vanuit de praxis. Dat is autoriteit die haar gezag ontleent aan de 
navolging'". 

4.5 Solidariteit: kerk voor de wereld 

Solidariteit is de categorie, waarmee Metz de verbinding tussen het geloof 
en zijn maatschappelijke context aangeeft. Een specifiek christelijke in
houd tracht hij aan dat begrip te geven, door het toe te spitsen op het 'sub
ject-zijn' van alle mensen'". Solidariteit is de christelijke praxis die het 
subject worden en blijven van de mens wil bevorderen'^". 

131. Kirchliche Autoritat im Anspruch der Freiheitsgeschichte, 59. 65. 79. Vgl. 
Kirchlichkeit in offensiver Treue zum Konzil (in: Mensen maken de kerk. Ver
slag van het symposion rond de 75e verjaardag van Edward Schillebeeckx. 
Baarn/Nijmegen 1989, 13-26) 17. Een enkele keer gaat hij een stap verder en 
kent de gelovigen binnen de kerk leergezag toe. Onder verwijzing naar de si
tuatie in de Latijnsamerikaanse kerk spreekt hij van het 'leergezag van de ar
men'. Suchbewegung nach einem neuen Gemeindebild, 149 v. 

132. Zeit der Orden? lA-11. Vgl.: For a renewed church, 142-143. 
133. Zie dit hoofdstuk 2.3.2. 
134. Glaube ..., 204-211. 
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Hiermee wil Metz refereren aan de bijbelse traditie. Hij noemt de joods-
christelijke Godsgedachte, zoals die in de bijbelverhalen van het Oude en 
Nieuwe Testament verwoord is 'subjektkonstituierend'. Daarmee bedoelt 
hij, dat ze spreekt van een humaniserende visie op de mens en de mensheid. 
Godsdienst is geen bijkomstig verschijnsel in het leven van de mens, maar 
is fundamenteel voor de opbouw van de menselijke identiteit. Ook Jezus' 
evangelische boodschap verkondigt de waardigheid van de menselijke 
persoon'". 

Christelijke solidariteit is dus niet identiek aan allerlei gangbare solidari-
teitsvormen, maar oriënteert zich aan de navolging van Christus. Christe
nen kunnen zich niet afzijdig opstellen tegenover de historische strijd van 
kansarmen en onderdrukten. Door solidair engagement kan de verhalende 
heilsherinnering aan Jezus in lijdenssituaties een praktische humaniserende 
vorm krijgen. 

Voor Metz is erg belangrijk, dat zulke solidariteit zich niet zozeer richt 
op de bevrijding van het individu. Dat zou al te zeer passen in het kader 
van het burgerlijk denken. Het gaat om een collectief-mondiale solidariteit. 
Concreet ziet hij in dit kader voor de kerk een bemiddelende rol weggelegd 
in het toenemende conflict tussen Noord en Zuid''*. 

Op dit punt neemt Metz overigens nadrukkelijk afstand van Habermas. 
Hij ziet het communicatie-model van (o.a.) Habermas als niet meer dan 
communicatie tussen mensen die op grond van een 'discours' tot gesprek 
en overeenstemming in staat zijn. Binnen dat model kan slechts sprake zijn 
van een 'solidariteit van verlichten': de intentie daarvan gaat niet uit boven 
het opheffen van ongelijkwaardigheid tussen overigens gelijkwaardige 
partners. De ongelijkheid van de partners wordt gecompenseerd door de 
gelijkwaardigheid die met het 'discours' gegeven is. Metz noemt solidariteit 
binnen dit model schijn-solidariteit, omdat ze niet boven de wederkerigheid 
van gelijken uitkomt. Ze berust op een ruil-verhouding. En juist die ruil
verhouding is typerend voor het burgerlijk denken'". 

Echte solidariteit laat dit ruilbeginsel achter zich. Niet de 'Vernünftig-
keit' van de ander, maar de 'Bedürftigkeit' van het subject-zijn van de an
der is basis van die soHdariteit. Dat vraagt om soHdariteit op wereldwijde 
schaal. Pas waar de kerk haar verantwoordelijkheid voor mondiale armoe
de en onderdrukking erkent, komt ruimte voor een praxis van echte 

135. Zeit der Orden? 56. 97; Glaube .... 57-58. 66. 
136. Jenseits ..., 103 v., 122-123. 
137. Glaube ..., 208. H.Peukert naar wie Metz nadrukkelijk verwijst heeft de apo-

rie van een theorie van communicatief handelen m.b.t. subjectgerichte solida
riteit breder uitgewerkt. Zie H. Peukert, Wissenschaftstheorie - Handlungs-
theorie - Fundamentele Theologie. Analysen zu Ansatz und Status theologi-
scher Theoriebildung. Düsseldorf 1976, 283 v. 
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solidariteit"^ Maar daar zal zij vanuit de herinnering aan het lijden dan 
ook partij kiezen en zich inzetten voor de overwinning op het lijden. 

Zo heeft Metz het kader geschapen voor een politiek diaconaat op we
reldschaal met een sterk emancipatoir karakter. 

138. Von der produktiven Ungleichzeitigkeit der Religion (in: Unterbrechungen, 
11-19) 16-18. 
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Hoofdstuk 4 

CLODOVIS BOFF 

I SCHETS VAN ZIJN CONCEPT 

1.1 Methode 

De vraag naar de theologische methode laat zich bij Clodovis Boff trefze
ker beantwoorden. Zelfs is de stelling te verdedigen dat het antwoord op 
die vraag in zekere zin samenvalt met een beschrijving van zijn theologisch 
concept. Inzet van zijn theologiseren is nl. de vraag naar de methode in de 
bevrijdingstheologie en breder in de politieke theologie in het algemeen. 

Dat hangt samen met de plaats die hij inneemt binnen de bevrijdingsthe
ologie. Op het moment dat hij begint met publiceren is nl. al sprake van 
de tweede generatie bevrijdingstheologen'. Maar de wegen lopen daarbij 
theologisch dan al behoorlijk uiteen. De eerste periode van ontwikkeling 
is voor de bevrijdingstheologie een tijd van zoeken en tasten geweest, zon
der dat men zich al te zeer bekommerde om de grondslagen. Natuurlijk was 
er de katholieke traditie waaruit geput werd. Maar tegelijk werd de manier 
van theologiseren sterk bepaald door de sociaal-politieke en maatschappe
lijke context. Structurele aandacht voor de methodische verhouding tussen 
die twee factoren was er in het begin nauwelijks. Daar kwam bij, dat in Eu
ropa zich tegelijkertijd een nieuwe politieke theologie aan het ontwikkelen 
was (Metz, Moltmann, Sölle), die een sterk verwante thematiek vertoonde 
maar wel haar eigen (ook onderling divergerende) weg ging. 

Boff constateerde in deze situatie de noodzaak methodisch orde op za
ken te stellen. Een ambitieuze poging daartoe ondernam hij in zijn 
dissertatie^. In dit proefschrift heeft hij een (ken)theoretisch statuut ont-

1. Zie voor een goed gedocumenteerd overzicht van de eerste ontwikkelingen van 
de bevrijdingstheologie: José Comblin, Kurze Geschichte der Theologie der 
Befreiung (in: H.J.Prien (ed.), Lateinamerika: Gesellschaft, Kirche, Theolo
gie. Band 2: Der Streit urn die Theologie der Befreiung. Göttingen 1981, 
13-39) (over Cl. Boff o.m. 27). 

2. In 1976 promoveerde hij in Leuven op het proefschrift Théologie et liberation. 
Questions d' epistemologie. Deze oorspronkelijke versie is slechts gedeeltelijk 
gepubliceerd: Clodovis Boff, La pertinence théologique dans Ie cadre d'une 
'Théologie du Politique' {Lumen Vitae, revue internationale de la formation 
religieuse XXXI (1976) I, 317-354). Een bewerkte en vermeerderde versie ver
scheen vanaf 1978 in Portugese, spaanse, duitse en engelse vertalingen. Geci
teerd wordt uit de duitse editie: Clodovis Boff, Theologie und Praxis. Die er-
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worpen voor een politieke theologie. Enerzijds levert hij daarmee de me
thodische legitimatie van de bevrijdingstheologie. Anderzijds verschaft hij 
zo het instrumentarium voor methodische kritiek op de vele verschijnings
vormen van deze theologie'. 

Gedeeltelijk heeft Boffs werk daardoor het karakter van een metatheorie 
gekregen. Toch beperkt hij zich niet tot formeel-theoretische uitgangspun
ten. Hij draagt, mede in een aantal kleinere publikaties, bij tot een inhou
delijke uitwerking van de bevrijdingstheologie. Opvallend is daarbij de 
grote consistentie in zijn theologie. Zijn proefschrift was de eerste publika-
tie waarmee hij in de openbaarheid trad. Het is tot nu toe zijn hoofdwerk 
en het is in zijn ontwerp onveranderd gebleven". 

De noodzaak tot methodische bezinning lag voor Boff in het gegeven, dat 
bevrijdingstheologie niet maar een nieuw theologisch thema aanroert, 
maar een nieuwe manier is van theologie bedrijven. Kort op formule ge
bracht is die nieuwe manier van theologiseren te omschrijven als 'kritische 
reflectie op het historisch handelen'. Sinds Gutierrez^ met die woorden 
het eigen karakter van bevrijdingstheologie typeerde heeft deze karakteris
tiek algemeen ingang gevonden. 

Boff sluit zich aan bij deze omschrijving. In dat verband vraagt hij aan
dacht voor de vrijwel onbegrensde uitbreiding die dit betekent voor het 
theologisch object vergeleken met de klassieke theologie. Hij brengt in dat 
kader onderscheid aan tussen Theologie 1 (T 1) en Theologie 2 (T 2). Op 
de achtergrond staat hier bij Boff de overtuiging, dat in de huidige gesecu
lariseerde wereld niet meer getheologiseerd kan worden op de klassieke ma
nier. De klassieke theologie ontstond in een sacrale religieuze wereld. 
Historische problemen werden binnen dat cultuurbeeld altijd direct in ver
band gebracht met het geloof. Met de opkomst van een geseculariseerde 
cultuur is de theologie in een fundamentele crisis geraakt. De theologie kan 
er niet meer om heen, dat de geschiedenis haar eigen autonomie heeft. Ze 
moet erkennen dat ze met haar klassieke religieuze probleemstellingen niets 

kenntnistheoretische Grundlagen der Theologie der Befreiung. Mün-
chen/Mainz 1983 (hierna te citeren als Theologie ...). 

3. Theologie ...,29. 307-311. 343. 
4. Typerend voor die consistentie is wel, dat na toetsing van zijn ontwerp, diverse 

kleinere publikaties zakelijk en soms vrijwel woordelijk teruggrijpen op zijn 
dissertatie. Vgl. b.v. On interpreting the bible (Voices of the third world 10 
(1987) 2, 5-29). 

5. Gustavo Gutierrez, Theologie van de bevrijding. Baarn "1989, 63. (NB: geci
teerd wordt uit de vierde herziene druk, waarvan de paginering afwijkt van 
vorige drukken.) 
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meer te zeggen heeft op het terrein van de secuhere werkelijkheid*. De 
enige manier om theologisch op deze nieuwe situatie in te spelen is die gese
culariseerde werkelijkheid in haar eigen autonomie serieus te nemen. Daar 
is dan wel een nieuw theologisch apparaat voor nodig (T 2). T 1 staat zo 
voor de klassieke fundamentele theologie. Haar thematiek is specifiek 'reli
gieus': God, schepping, Christus, genade, zonde, eschatologie enz. T 2 
heeft een specifiek 'wereldse' thematiek: cultuur, sexuahteit en geschiede
nis (waaronder ook de politiek wordt gerekend)^. 

Uiteraard is met deze uitbreiding van het theologisch veld een belangrijk 
aspect van de 'nieuwe manier van theologiseren' aangegeven. Toch is voor 
het karakter van bevrijdingstheologie naast deze vernieuwing van het theo
logisch object ook beslissend de wijze waarop de theologische theorie zich 
verhoudt tot haar object. Niet zonder reden is sprake van 'reflectie op het 
historisch handelen'. Het object van de theologie is een praxis, die als zoda
nig aan de reflectie vooraf gaat. 

Vanuit deze aspecten heeft Boff zijn methode opgebouwd. Hij definieert 
theologie van het politieke (TP) als volgt: ,,Theologie is lectuur van de 
praxis van de christenen in het licht van Gods Woord"*. 'Lectuur van de 
praxis' wil hier zeggen dat de praxis een gegeven is waar betekenis aan ge
hecht wordt. In feite bevat deze korte definitie de essentiële elementen van 
zijn methodologie: 

1. Het primaat van de praxis: theologie is reflectie op bestaande praxis. 
Zij komt dus slechts in tweede instantie aan het woord. 

2. De praxis heeft haar norm niet in zichzelf: de theologische reflectie wil 
kritisch zijn en kiest daarvoor haar perspectief in Gods Woord. 

3. 'Lectuur van de praxis' veronderstelt een wisselwerking tussen theolo
gie en praxis. Gegeven het primaat van de praxis en de kritische functie van 
de theologie is deze relatie als dialectisch te kwalificeren. 

Corresponderend met deze drie uitgangspunten heeft Boff zijn methodo
logie opgezet in drie clusters, waarin hij zijn methodische principes bun
delt. 

6. Society and the kingdom: a dialogue between a theologian, an christian acti
vist and a parish priest, (in: Leonardo and Clodovis Boff, Salvation and libe
ration. In search of a balance between faith and politics. New York 1985, 
67-116) 92-93. 

7. Theologie ..., 27. In zijn methodologisch betoog tracht Boff zoveel mogelijk 
ook begripsmatig aan te geven, dat hij spreekt op het niveau van een meta-
theorie. Daarom hanteert hij niet de term 'politieke theologie', maar 'theolo
gie van het politieke', om daarmee de theorie (de theologie) en haar object (het 
politieke) zuiver te onderscheiden. Evenzo is nooit sprake van 'sociale weten
schappen', maar 'wetenschappen van het sociale'. A.w. 22. 

8. Theologie ..., 231. 
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A. Het object van de TP: het politieke. Vanuit zichzelf is dit object 
vreemd aan de theologie. Thematieken als: grondbezit, arbeidsverhoudin
gen, armoede enz. zijn niet theologisch van aard. Het zijn gegevens die af
komstig zijn uit de sociale wetenschappen. Toch vormen ze het materiële 
object van de TP. De wijze waarop de resultaten van de sociale weten
schappen kunnen worden opgenomen als theologisch object noemt Boff 
socio-analytische bemiddeling (SAB). 

B. De theologische verwerking van het object. Het materieel object mag 
dan afkomstig zijn uit de sociale wetenschappen, als object van TP zal het 
theologisch verwerkt moeten worden. Anders gezegd het gaat om theologi
sche lectuur van de praxis. De wijze waarop het object onder theologisch 
perspectief wordt bewerkt noemt Boff hermeneutische bemiddeling (HB). 
Met de hermeneutische bemiddeUng verschaft de TP zich een 'lectuurco-
dex', waarmee de politieke tekst, die de SAB levert, theologisch ontsloten 
wordt. 

C. De verhouding tussen (theologische) theorie en (politieke) praxis. Me
thodologisch moet in kaart gebracht worden op welke manier praxis en 
theorie wederzijds zich met elkaar verhouden'. 

Op dit grondschema is de methodologie van Boff gebouwd. Bij nadere be
schouwing blijkt zijn ontwerp twee belangrijke wortels te hebben: 

1. Boff heeft zich sterk laten inspireren door het algemeen wetenschaps
schema van Louis Althusser. T 2 vraagt als nieuw onderzoeksveld om een 
nieuwe methodiek in overeenstemming met het object. In zijn verantwoor
ding tegenover de congregatie van de geloofsleer formuleert hij het (samen 
met zijn broer Leonardo) als volgt: ,,Het nieuwe van deze theologie ligt 
niet in haar eigen aard, maar in het nieuwe - zonder precedent - van de 
enorme historische problematiek die ze in naam van de kerk onder ogen 
ziet: de situatie van armoede en onderdrukking die in de wereld bestaat en 
de morele en christelijke eis nieuwe vormen van sociale organisatie te 
scheppen. 

Bij een dergelijke problematiek is het dus niet langer mogelijk het theolo
gische project van deze theologie te begrijpen in samenhang met klassieke 
theologische categorieën. Hier is een samenhangende theologische herme
neutiek nodig: het nieuwe kan alleen door het nieuwe begrepen wor
den'"". In de kenleer van Althusser heeft hij het instrumentarium gevon
den, waarmee hij methodisch de TP meent te kunnen definiëren. 

2. Naast Althusser speelt Thomas een beslissende rol in Boffs ontwerp. 
Op deze manier kon duidelijk worden, dat T 2 volledig verbonden wil blij-

9. Theologie ..., 21-22. 
10. Clodovis en Leonardo Boff, De kreet van de armoede vanuit het geloof (Ar

chief voor de kerken 39 (1984) 7, 6-10) 7. 
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ven met de grote theologische traditie. „Overduidelijk is, dat deze nieuwe 
theologische hermeneutiek, samenhangend met zijn nieuwe object (nieuwe 
historische situatie), ook fundamenteel moet samenhangen met het geloof 
van de kerk. (...) 

Heel duidelijk is, dat de bevrijdingstheologie geworteld wil zijn in het de-
positum fidei en daarin haar voedsel wil vinden. Dit geloofsgoed is als het 
ware reeds bij voorbaat aanvaard; het wordt als uitgangspunt genomen om 
te gaan in de richting van wat de ene geloofsgehoorzaamheid hier en nu be
tekent"". 

Op deze twee pijlers heeft Boff zijn ontwerp gebouwd. Alleen tegen deze 
achtergrond is zijn methodologie te begrijpen. 

1.2 Louis Althusser: klassenstrijd in de theorie 

Louis Althusser geldt als een vertegenwoordiger van het Franse marxisme. 
Overigens is zijn positie binnen het wijsgerig marxisme zeer omstreden 
geweest'^. Dat hing samen met zijn specifieke opvattingen over de ontwik
keling in Marx' denken. 

Binnen de Marx-interpretatie wordt vrij algemeen aangenomen, dat rond 
1845 een breuk zichtbaar wordt in Marx' ontwikkeUng. In dat jaar ontston
den zijn 'Feuerbachthesen' en 'Die deutsche Ideologie'. Beide pubhkaties 
demonstreren, dat Marx bezig is zich te ontworstelen aan de invloed van 
Hegel en Feuerbach. De breuk van 1845 geeft de wending aan naar een ra
dicaler materialisme (vgl. zijn bekende elfde Feuerbachthese: ,,De filoso
fen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd, het komt er op 
aan haar te veranderen.") Althusser gaat in zijn interpretatie nog veel ver
der. Hij meent dat er sprake is van een veel radicaler breuk: na 1845 heeft 
Marx de wetenschap van de geschiedenis gefundeerd (het historisch materi
alisme). Vanaf dat moment ziet hij niet meer de mens als subject van de 
geschiedenis maar de klassenstrijd als haar motor. 

Sindsdien zag hij in, dat alle voorgaande (geschiedenis)filosofieën ideo
logisch bepaald waren. Ze werden in feite geleid door de belangen van een 
kapitalistische onderbouw. 'Ideologisch bepaald' wil dus zeggen, dat ze 
geen werkelijk inzicht boden in het verwerpelijk karakter van het systeem 
waarbinnen ze functioneerden en welks belangen ze in feite dienden. De 
fundering van het historisch materialisme in 1845 zou dus in Marx' denken 
de breuk markeren tussen ideologie en wetenschap. 

n.A.w. 7. 8. 
12. Voor een schets van het Frans wijsgerig marxisme: H.A.M.Manschot, Het 

wijsgerig marxisme in Frankrijk (in: H.P.M.Goddijn (ed.), KarlMarXi zijn le
ven, leer en invloed. Baarn 1982, 213-252). 
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Althusser noemt deze wending met een begrip van zijn leermeester Ba-
chelard een 'epistemologische breuk'". Epistemologisch ziet hier dus op 
de kentheoretische implicaties van Marx' veranderde geschiedenisopvat
ting: filosofie is slechts mogelijk, wanneer zij haar startpunt neemt in het 
radicale historisch materialisme van na 1845. Dat jaartal markeert de breuk 
met de ideologisch bepaalde wetenschap. 

Dit uitgangspunt impliceert, dat filosofie en wetenschap in het algemeen 
slechts begrepen kunnen worden binnen het maatschappelijk geheel. Het 
denken kan niet waardevrij zijn. Het is een praxis binnen de maatschappij 
die als zodanig ook een rol speelt in wat elke maatschappij beweegt: de 
klassenstrijd. Marxistische filosofie betekent dus: klassenstrijd in de theo
rie. Daarmee is bedoeld, dat in de wetenschap een constante strijd gevoerd 
moet worden voor het ontmaskeren van ideologie. De epistemologische 
breuk is een voortgaande breuk'''. Dit is het uitgangspunt op basis waar
van Althusser zijn wetenschapsleer heeft uitgebouwd". 

Het wetenschappelijk proces duidt Althusser consequent aan als 'theore
tische praxis"*. In het marxistisch spraakgebruik is een 'praxis' aandui
ding van een transformatieproces, waarin een gegeven grondstof met be
hulp van bepaalde productiemiddelen wordt omgezet in een bepaald pro
duct. Althusser past dat begrip toe op de wetenschap. Daarom noemt hij 
wetenschap een theoretische praxis, waarin grondstoffen (zoals denkbeel
den enz.) met behulp van theoretische productiemiddelen (het begrippen
systeem dat het object van een bepaalde wetenschap definieert) worden be
werkt tot nieuwe kennis". De duidelijk materialistisch geformuleerde be
grippen geven aan, dat (niet ideologisch bepaalde) wetenschap slechts be
staan kan als positie binnen het marxisme. 

13. Louis Althusser, Pour Marx. Parijs 1965, 168. Zie over het begrip 'coupure 
épistémologique': Henk Manschot, Althusser over het marxisme. Nijmegen 
1980, m.n. deel III. Manschot besteedt ook veel aandacht aan de interpreta-
tiestrijd die ontstond rond Althussers opvattingen. Tevens verwerkt hij de cor
recties die Althusser zelf in de loop van de tijd heeft aangebracht in zijn oor
spronkelijke posities. 

14. Vgl. Egide Berns, Louis Althusser en het marxisme (in: Egide Berns e.a., Den
ken in Parijs. Alphen aan den Rijn 1981, 95-138) 131. 

15. Althusser onderbouwt zijn ideologie-begrip met behulp van Spinoza's kenleer 
(het onderscheid tussen imaginatio en ratio). Zijn beroep op Spinoza is overi
gens sterk omstreden. Omdat het bij Boff verder geen rol speelt, is dit gegeven 
in het kader van deze studie niet verder onderzocht. Vgl. M.Terpstra, Spinoza 
en de anti-naturalistische filosofie van Louis Althusser. Leiden 1987. 

16. Boff neemt deze terminologie over. Dat compliceert zijn betoog, omdat de 
verhouding tussen theorie en praxis daarin een grote rol speelt. 'Theoretische 
praxis' staat daarbij voor 'theorie' en niet voor 'praxis'. 

17. Pour Marx, 167. 175. 
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De maat voor Althussers wetenschapsbegrip ligt in de epistemologische 
breuk, die hij in Marx' denken situeert in 1845. Die epistemologische breuk 
wordt het algemeen criterium voor wetenschappelijkheid. Wetenschap kan 
pas echt ware kennis produceren als zij zich blijft verweren tegen 
ideologie'^ 

De 'epistemologische breuk' wordt zo het waarmerk van echte weten
schap. Wetenschap staat voor de praxis waarin nieuwe kennis wordt gepro
duceerd door de breuk te voltrekken tussen ideologie en kennis. Althusser 
heeft dit proces vastgelegd in een algemeen schema dat weergeeft wat de 
hoofdmomenten in de theoretische praxis zijn. 

Algemeenheid 1 (A 1)": de grondstof voor de kennisproductie. Deze 
wordt gevormd door algemene begrippen. Deze begrippen zijn zelf ook 
vaak weer resultaat van voorafgaande theoretische arbeid. Het is volgens 
Althusser een (empiristische) illusie te menen dat de grondstof uit naakte 
feiten zou bestaan. De materie van een wetenschap is op zichzelf al product 
(al of niet ideologisch bepaald). 

Algemeenheid 2 (A 2): het begrippenapparaat van de betreffende weten
schap. Elke wetenschap wordt immers gedefinieerd door een eigen begrip
penapparaat, dat het wetenschappelijk proces stuurt. 

Algemeenheid 3 (A 3): de algemene begrippen waarin de kennis wordt 
geformuleerd die resultaat van het wetenschappelijk proces is^". 

Kort samengevat: de theoretische praxis is een proces, waarin A 1 als 
grondstof bewerkt wordt door het productiemiddel A 2 tot het eindproduct 
A 3. Kenmerkend voor dit proces is dat A 2 tussen A 1 en A 3 een epistemo
logische breuk voltrekt. Die breuk markeert, bij de continuïteit in thema
tiek, het essentieel verschil in kennis tussen A 1 en A 3. A 2 is het begrippen
apparaat, dat de nieuwe kennis produceert. 

Het is dit schema waarop Bof f zijn methodologie gebouwd heeft^'. 

1.3 Thomas: theologie als gedisciplineerd weten 

Een beroep op Thomas ligt nogal voor de hand als het gaat om legitimatie 
vanuit de traditie. Toch valt op dat Boff in het uitvoerig bewijsmateriaal 

18. A.w. 168-171. 
19. Althusser kiest voor het begrip 'algemeenheid' omdat hij het theoretisch pro

ces als een autonoom gebeuren ziet. Wetenschap ontstaat niet door het ab
stracte af te leiden uit het concrete. Omdat het kennisobject onafhankelijk is 
van het reëel object, is binnen het wetenschappelijk proces alleen sprake van 
algemeenheden. Vgl. J. van Dijk, Westers marxisme als sociale wetenschap. 
Object, methode en praktijk van een onderzoekstraditie. Nijmegen 1984, 193 
v.v. 

20. Pour Marx, 187-188. 
21. Theologie ..., 132-136. 
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dat hij aanvoert zijn beroep op Thomas vaak toespitst op een specifiek 
aspect. Thomas is voor hem vooral van belang als grondlegger van de theo
logie als wetenschap. Methodisch en kentheoretisch is dat in veel opzichten 
een nieuw begin geweest^^. Door zich m.n. te baseren op Aristoteles ont
stond een heel nieuwe manier van theologiseren. Dat betekende een radica
le breuk met de traditie, die hem op een felle controverse met de augustijns-
franciscaanse oppositie kwam te staan. Bof f spreekt ook hier van een 
'epistemologische breuk'". 

Door het opnemen van aristotelische categorieën introduceerde Thomas 
een nieuw wetenschapsmodel. In dat kader zijn enkele momenten uit Tho
mas' denken van bijzonder belang: 

1. De principia in de theologie worden geleverd door de openbaring en 
aanvaard in geloof. Thomas duidt die principia aan als de 'articula fidei'. 
Die vormen het theologisch perspectief. Bij de nadere uitwerking daarvan 
maakt hij gebruik van het klassieke onderscheid tussen objectum quo en 
objectum quod. Beide termen corresponderen met de aristotelische onder
scheiding tussen vorm en materie. Thomas past deze onderscheiding toe op 
het object van de wetenschap: „Het materieel object duidt het zijnde aan 
dat object van een activiteit is, het formeel object duidt het zijnde aan on
der het opzicht waaronder het voorwerp van een activiteit is"^". 

2. Door het wetenschapsmodel van Aristoteles te volgen, maakte Tho
mas het mogelijk, de theologie een volwaardige theoretische status te ge
ven. In dit verband is het onderscheid tussen reëel object en kennisobject 
van belang. Daarmee wil aangegeven zijn, dat scherp onderscheiden moet 
worden tussen de rationele activiteit op het niveau van de wetenschap en 
datgene wat concreet 'extra animam' bestaat. Het concrete object, dat in 
de werkelijkheid bestaat, wordt binnen de wetenschap geabstraheerd. In de 
wetenschap bestaat alleen het kennisobject. Dat is geen reëel object. Het 
is alleen een gegeven dat gedacht wordt. Als bijvoorbeeld binnen de theolo
gie nagedacht wordt over God, dan is daarmee niet de God op wie wij ver
trouwen object van de theologie geworden. Het kan daar alleen maar gaan 
over God als gedacht object. Het kennisobject van de theologie is 
'God'^'. Op deze manier werd de theologie een weten zoals andere weten
schappen. Voor Thomas is de theologie een speculatieve wetenschap ge-

22. Thomas von Aquin und die 'Theologie der Befreiung'. Brief an einen jungen 
Theologen (in: Clodovis Boff, Die Befreiung der Armen. Reflexionen der La-
teinamerikanischen Befreiungstheologie. Freiburg 1986, 99-124) 104-107. 

23. A.w. 105. 
24. J.Peters, Metaphysica, een systematisch overzicht. Utrecht/Antwerpen 1957, 

193. 
25. Hier is een vergelijking te trekken met Althussers begrip 'algemeenheid' (vgl. 

noot 19). 
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worden. Hij brak met het augustiniaanse model, dat de theologie zag als 
'sapientia' of 'scientia affectiva'. 

Hoewel dit een kentheoretische revolutie betekende, is volgens Boff deze 
operatie bij Thomas overigens onvoltooid gebleven. Hij wijst in dit ver
band op de vaak gehanteerde term 'sacra doctrina'. Dat begrip staat bij 
Thomas zowel voor de Schrift als voor 'geloof', 'traditie', 'christelijke leer' 
en 'theologie'. Daarmee is begripsmatige onhelderheid geschapen, omdat 
geloven en weten nog teveel in één dimensie gedacht worden. Zo kon de 
controverse met de franciscanen ontstaan, die in Augustinus' lijn er niet 
mee konden instemmen, dat de geloofsinhoud voorwerp van rationeel we
ten zou worden. Juist op dit punt ziet Boff aporieën ontstaan in Thomas' 
kenleer^*. Om geloven en weten definitief uit elkaar te halen verbreedt 
Boff Thomas' onderscheid tot de absolute scheiding tussen reëel object en 
kennisobject, zoals Althusser die hanteert". 

3. Op de achtergrond van al deze onderscheidingen staat in Thomas' 
denken het fundamentele onderscheid tussen natuur en bovennatuur. Dit 
schema doet vooral dienst om de staat van de mens voor God te verhelde
ren en de betekenis van de genade in dat verband. Genade is daarbij niet 
zo zeer de bevrijding van de zonde maar middel om de mens tot het boven
natuurlijke op te heffen (gratia elevans). 

Uiteraard heeft dit onderscheid belangrijke consequenties voor de kennis 
van God. Er is in de natuur een essentieel aanknopingspunt voor betrouw
bare kennis van God (lumen naturale) al heeft de mens de verdieping van 
de bijzondere openbaring nodig. 

Vanuit dit schema wordt bij Thomas de verhouding tussen geloven en 
weten bepaald. In feite wordt die verhouding weerspiegeld in zijn beide 
summae. Krachtens zijn natuurlijk verstand is de mens in staat tot adequa
te kennis. Filosofie is te waarderen als 'praeambula fidei' (Summa contra 
Gentiles). De kennis van de goddelijke verborgenheden is afhankelijk van 
het gelovig aanvaarden van Gods bovennatuurlijke openbaring (Summa 
Theologica). Maar er loopt een ononderbroken lijn van de aardse werke
lijkheid, waarin de rede thuis is, naar de verborgenheid van God^^ 

26. Theologie .... 193-200, vgl 134. 
27. ,,Der Gott des Theologen ist nur - und er kann es nur sein - ein theoreti-

sches Objekt, und der Theologe als solcher kann auch nichts anderes anstre-
ben; aber der Gott des Glaubigen ist nur - und kann es nur sein - ein reales 
Objekt. Verwechselt man diese beide Ebenen, kann man keine Theologie mehr 
betreiben. Auf der streng theologischen Ebene muss man logischerweise sa
gen: Die Erkenntnis des Heils ist so wenig heilbringend, wie die Erkenntnis des 
Zuckers gesüsst ist." Theologie ..., 56. 

28. B.A.M.Barendse, Thomas. Baarn 1968, 81. 
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1.4 Synthese 

Tussen het wetenschapsschema van Althusser en het wetenschapsmodel 
van Thomas voltrekt Boff een gedurfde synthese, die hij als basis van zijn 
methodologie presenteert: 

1. Het schema van Althusser is nodig om het object van een TP nauw
keurig te definiëren. Het politieke hoort als zodanig niet tot de theologische 
theorie. Daarom is socio-analytische bemiddeling (SAB) vereist, waardoor 
de grondstof voor de TP geleverd wordt (A 1). 

Wil een TP echt theologie zijn, dan zal de theorie het theologisch 
perspectief moeten veilig stellen. Boff noemt dit hermeneutische bemidde-
Ung (HB): de begrippeninstantie die de theologische wetenschap als zoda
nig definieert (A 2). 

Wanneer A 2 zelfstandig de grondstof bewerkt, voltrekt zij een episte
mologische breuk tussen A 1 en A 3: A 1 is socio-analytisch bepaalde 
grondstof, maar A 3 moet een specifiek theologisch product zijn. Als b.v. 
de dependentie-theorie de te bewerken materie is, zal het eindproduct nog 
steeds betrekking hebben op dezelfde dependentie (de thematiek blijft con
tinu). Maar er is ook discontinuïteit: de grondstof van het kennisproces is 
in zichzelf geen bruikbaar wetenschappelijk gegeven. Het begrip dependen
tie is als A 3 in het sociologisch kennisproces wel een bruikbaar weten
schappelijk gegeven. Maar als A 1 is het in het theologisch kennisproces 
niet zonder meer bruikbaar. Het moet binnen het theologisch proces 'ont-
ideologiseerd' worden. Het is grondstof, dus het vraagt om (theologische) 
bewerking. De epistemologische breuk geeft dus aan, dat de kennis van de 
grondstof niet zonder meer bruikbaar is. De wetenschapper (in dit geval de 
theoloog) breekt met de aangereikte begrippen, om aan de hand van zijn 
eigen begrippenapparaat (A 2) nieuwe kennis te produceren. Daardoor 
wordt nieuw (in dit geval theologisch) inzicht omtrent het object verwor
ven: dependentie is zonde. 

2. Het thomistisch onderscheid tussen materieel en formeel object laat 
zich uitstekend inlezen in het onderscheid dat Althusser maakt tussen 
grondstof en productiemiddelen. De grondstof is het materieel object, de 
te bewerken materie ( A l ) . Het productiemiddel is het formeel object (A 
2), het opzicht waaronder de grondstof bewerkt wordt: hei politieke wordt 
theologisch bewerkt^'. 

3. Uiteraard worden hier twee zeer uiteenlopende concepties met elkaar 
verbonden. Boff signaleert dat zelf al in het woordgebruik. Thomas han
teert een 'idealistisch' vocabularium, terwijl bij Althusser het materiaHsme 
alle begrippen heeft gestempeld'". Hij acht dat geen fundamenteel be-

29. Theologie ..., 138-139. 
30. Theologie ..., 140. 
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zwaar, omdat het theologisch perspectief (A 2) de waarde van de theorie 
bepaalt en het karakter van het theoretisch proces (door de epistemologi
sche breuk) veilig stelt. Beslissend is dus of het theoretisch proces zich af
speelt 'in het licht van de openbaring'. 

In dit kader is de vraag van belang in hoeverre de theologie zich kan be
dienen van een marxistisch wetenschapsmodel. Boff heeft zich meermalen 
met die vraag beziggehouden. Daarbij legt hij sterk de nadruk op het in
strumenteel gebruik van het marxisme''. In verband met de verbinding 
tussen thomisme en marxisme vestigt hij de aandacht op de positie van 
Thomas in zijn tijd en vergelijkt die met bevrijdingstheologen vandaag. In 
Thomas' tijd was het gebruik van aristotelische categorieën sterk omstre
den. Zijn methode werd veroordeeld als filosoferende theologie. Toch was 
zijn verwerking van Aristoteles kritisch. Hij behield altijd een grote plaats 
voor het geloof als beslissend voor het theologisch perspectief. De weten
schappen — als het terrein van de schepping - bezitten een relatieve auto
nomie. Zij staan als 'causae secundae' in relatie tot de 'causa prima' (de 
Schepper). „De genade ontkent de natuur niet, maar verheft haar". De 
toepassing van Aristoteles op de theologie betekende daarom de introduc
tie van een wetenschappelijke methode, die het mogelijk maakte de verwor
venheden van natuur- en menswetenschappen te verwerken zonder daarbij 
afbreuk te doen aan de geloofswaarheid. 

Op dezelfde manier verdedigt de bevrijdingstheologie het gebruik van 
marxistische categorieën als instrumenten voor het analyseren en in kaart 
brengen van de sociale werkelijkheid". ,,Wat Aristoteles voor Thomas 
betekende, is Marx voor ons". Dat daarmee een marxistische theologie zou 
ontstaan is vergelijkbaar met het oordeel over Thomas in zijn tijd. Boff po
neert met nadruk de relatieve autonomie van de wetenschap. Beslissend is 
of de theologie haar perspectief blijft ontlenen aan het gelooP^ Maar on
der die voorwaarde kan geen enkel wetenschapsmodel uitgesloten worden. 

31. Zum Gebrauch des 'Marxismus' in der Theologie (in: Peter Rottlander (ed.). 
Theologie der Befreiung und Marxismus. Munster 1987, 37-44). 

32. Vrij algemeen volgt men in de bevrijdingstheologie de opvatting van Gutier
rez, die benadrukt dat alleen selectief en kritisch gebruik van het marxisme in 
de theologie geoorloofd is. Gegevens uit de marxistische theorie zijn alleen 
bruikbaar, wanneer ze losgekoppeld worden van het marxistisch perspectief. 
Zo acht hij de klassenstrijd een gegeven, waar bevrijdingstheologie niet om
heen kan. Alleen is dat bij Marx een noodzakelijke fase op weg naar de dicta
tuur van het proletariaat, terwijl het voor bevrijdingstheologen een sociaal feit 
is, dat in tegenspraak is met de broederschap die rust op het kindschap van 
God. G.Gutierrez, Theologie und Sozialwissenschaften, eine Ortbestimmung 
(in: P.Rottlander (ed.), a.w., 45-77). 

33. Thomas von Aquin und die 'Theologie der Befreiung', 112-117. Vgl. Theolo
gie ..., 140. 
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1.5 De conceptie van Bof f 

Gebaseerd op dit grondschema verdeelt Boff zijn methodologie in drie 
clusters^'': 

1. Het politieke is object van de TP (A 1). Maar het ligt als zodanig niet 
binnen het theologische veld. Het wordt 'geleverd' door de sociale 
wetenschappen". Opname van de resultaten van deze disciplines in de TP 
is te typeren als socio-analytische bemiddeling^* (SAB). De SAB is dus 
verantwoordelijk voor het definiëren van het materieel object van de TP. 
Anders gezegd: Met behulp van de SAB verschaft de TP zich een tekst voor 
haar lectuur. In een eerste bundeling principes definieert Boff een SAB als 
methodiek inzake A 1. 

2. De bewerking van het object is de taak van de theologische theorie (A 
2). Dit kan alleen op basis van de openbaring". Vandaar de typering: her
meneutische bemiddeling (HB). De HB is dus verantwoordelijk voor het 
zuiver functioneren van het formeel object. Anders gezegd: met behulp van 
de HB verschaft de TP zich een eigen codex om de politieke tekst te ontslui
ten. In een tweede bundeling principes definieert Boff de HB als een me
thodiek inzake A 2. 

3. Uiteraard valt geen methodiek te geven inzake A 3. Als product van 
het theoretisch proces is A 3 per definitie afhankelijk van A 1 en A 2. Wan
neer het materieel object (A 1) en de lectuurcodex (A 2) gedefinieerd zijn 
kan de lectuur beginnen. Als de productie van het theoretisch proces is 
gestart kunnen de producten niet uitblijven. De indrukwekkende hoeveel
heid literatuur die door bevrijdingstheologen is en wordt geproduceerd (= 
A 3) spreekt in dat opzicht voor zichzelf. 

Toch is de methodologie daarmee niet compleet. De lectuur van de tekst 
geschiedt niet vrijblijvend. TP wil kritische reflectie bieden. „Theologie is 
lectuur van de praxis van de christenen in het licht van Gods Woord." Dat 
vooronderstelt een directe relatie tussen theorie en praxis. In een derde 
bundeling principes definieert Boff die relatie als de dialectiek tussen theo
rie en praxis. 

34. Theologie ..., 23; vgl. dit hoofdstuk 1.1. 
35. Het politieke is dus als grondstof (A 1) binnen het theologisch theoretisch pro

ces tegelijk eindproduct (A 3) van het theoretisch proces van de sociale weten
schappen. Bij Boff is dat een verzamelnaam voor: economie, anthropologic, 
sociaal-psychologie, geschiedeniswetenschap, maar m.n. de sociologie. Vgl. 
Theologie ..., 22. 

36. Het begrip 'bemiddeling' (ontleend aan H.Assmann) hanteert Boff als aandui
ding van het totaal van de middelen die de theologie ter beschikking staan om 
zich met haar object bezig te houden. Theologie ..., 21. 

37. Boff spreekt afwisselend over 'openbaring' en over 'christelijke schriften'. Dit 
laatste begrip is ruimer dan de Schrift; Theologie ..., 231. 

79 



2 THEORIE EN PRAXIS BIJ BOFF 

2.1 Primaat van de praxis 

De keuze voor een marxistisch wetenschapsmodel impliceert per definitie 
het primaat van de praxis. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. In feite 
begint voor Boff daarmee de probleemstelling pas. Want binnen de bevrij
dingstheologie is het primaat van de praxis algemeen aanvaard'^ Het is 
het uitgangspunt van deze nieuwe manier van theologie bedrijven. De 
praxis heeft voorrang op elke theorie, wordt zelfs vaak genoemd als waar
heidscriterium van de theologie. Alleen de praxis is de fundamentele theo
logische locus. Bevrijdingstheologie verstaat zich zelfs als functie van de 
praxis^'. 

Maar binnen dit algemeen aanvaard uitgangspunt gaan de wegen uiteen. 
In de eerste fase van de bevrijdingstheologie zijn de meeste theologen me
thodisch gezien sterk intuïtief te werk gegaan. Boff signaleert dat een me
thodisch niet bereflecteerde politieke theologie zo gefixeerd kan raken op 
de praxis, dat dit een dodelijk effect heeft op haar theoretisch gehalte"". 
Hij tracht dat op te lossen door een zorgvuldige wetenschapstheoretische 
fundering van de theologische methode. Het theoretisch proces krijgt daar
door ook een bepaalde interne autonomie. 

Uiteraard blijft het primaat van de praxis als methodisch uitgangspunt 
duidelijk herkenbaar in het basisschema. De drie bemiddelingen die Boff 
onderscheidt, de socio-analytische (SAB), de hermeneutische (HB) en de 
praktische bemiddeling verhouden zich tot elkaar als zien, beoordelen en 
handelen. Zien en handelen tonen de praxis als opgave en doelstelling van 
de theorie. Maar ook de HB, al vertegenwoordigt ze het eigenlijke theolo
gisch perspectief, wordt geleid door een praktische interesse. ,,Het is een 
hermeneutiek die de voorkeur geeft aan het moment van toepassing boven 
dat van de verklaring. (...) Per slot van rekening gaat het erom een inter
pretatie te leveren, die naar verandering van de persoon (bekering) en van 
de geschiedenis (revolutie) leidt.'"". 

Boffs concept wil zo verstaan worden als een 'discours de la methode' 
voor de bevrijdingstheologie"^. Het schema van zijn methodologie vormt 
zo de uitwerking van het primaat van de praxis. 

38. Vgl. Juan Carlos Scannone, Das Theorie-Praxis-Verhaltnis in der Theologie 
der Befreiung (in: Karl Rahner (ed.), Be/reiende Theologie. Der Beitrag Latein-
amerikas zur Theologie der Gegenwart. Stuttgart usw. 1977, 77-96). 

39. Tfieologie ..., 17-18. 
40. Theologie ...,311. 
41. Leonardo en Clodovis Boff, IVat is theologie van de bevrijding? Averbo-

de/Apeldoorn 1986, 43-44. 
42. Theologie ...,20. 
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2.2 Socio-analytische bemiddeling 

2.2.1 Waarom socio-analytische bemiddeling? 
Dat SAB vereist is voor een vitale TP fundeert Boff volledig op het primaat 
van de praxis. Bevrijdingstheologie is immers voortgekomen uit de vraag: 
,,Wat betekent het om in de historische situatie van (b.v.) het afhankelijke 
Latijns-Amerika christen te zijn?" T>e praktische (historische) relatie tus
sen geloof en politiek vraagt daarmee om de theoretische relatie tussen 
theologie en sociale wetenschappen. 

De vraag dringt zich op, of dit zo'n nieuwe probleemstelling is. Christe
nen in Latijns-Amerika zijn niet de enigen en zeker niet de eersten die zich 
afvragen wat christen zijn in hun historische situatie betekent. Ook theolo
gisch is al eerder over die vraag nagedacht. Maar omdat de probleemstel
ling zich daarbij bewoog binnen de ruimte van de filosofische be-
middeling'*\ ziet Boff hierin geen serieuze vorm van TP, behalve dan 
wat de traditionele theologie heeft geproduceerd in het kader van de sociale 
ethiek. Maar ook in dit opzicht bleef het resultaat beneden de maat omdat 
men het politieke als object niet in zijn eigen bepaaldheid aan bod liet ko
men. Daardoor werd de sociale ethiek naar twee kanten beperkt die juist 
essentieel zijn voor een SAB: 

1. Aan de kant van het object bleef de ruimte voor de interpretatie be
perkt. Binnen de sociale ethiek werden vaak slechts algemeen geldende in
zichten inzake de sociaal-economische verhoudingen theologisch vertaald. 
Maar TP wil niet 'slechts' toegepaste theologie zijn, zij wil vanuit de wortel 
politiek bepaald zijn: dogmatische theologie. 

43. De term 'filosofische bemiddeling' hanteert Boff om aan te geven van welke 
middelen de klassieke theologie zich bediende bij de bewerking van haar ob
ject. Niet alleen de TP kent haar eigen bemiddelingen (vgl. noot 36). De klas
sieke theologie hanteerde de filosofische reflectie bij de benadering van haar 
theologische probleemstelling. In dit verband spreekt Boff van T O (natuurlij
ke theologie). Deze bemiddeling blijft ook bij T 2 als 'archeologisch' gegeven 
voorondersteld; Theologie ..., 147. Hier wordt een fundamentele keus zicht
baar in Boffs opzet. Het is nl. opvallend, dat ook bij Scannone sprake is van 
filosofische bemiddeling, maar dan in veel explicieter vorm. Hij ziet voor de 
filosofie een bemiddelende rol weggelegd tussen de sociale wetenschappen en 
de theologie. Hij gebruikt daarvoor de term 'manuductio' (Thomas!), waar
mee hij aangeeft dat de filosofie de vooronderstelhngen van de sociale weten
schappen blootlegt en zo de theologische evaluatie begeleidt en voorbereidt. 
Vgl. a.art. (noot 38) 83-84. Op deze wijze kan de inbreng van de sociale weten
schappen duidelijk gestuurd en gecorrigeerd worden, terwijl het strikt theolo
gisch gehalte beter gewaarborgd blijft. Door deze vorm van filosofische be
middeling te verwerpen kiest Boff voor een constitutieve inbreng van de socia
le wetenschappen en daarmee voor een sterke politisering van de theologie. 
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2. Methodisch trad daardoor ook een beperking op. Veelal beperkte men 
zich tot het transponeren van regels uit de individuele moraal naar het poli
tieke terrein. Een fundamenteel eigen benadering van het politieke vanuit 
zijn specifieke sociale bepaaldheid bleef zo buiten beeld"^. 

Een interessante illustratie van deze beperkingen geeft hij aan de hand 
van de theologische opstelling van Thomas. Thomas heeft zich namelijk 
sterk beziggehouden met de sociale en politieke problemen van zijn tijd. 
Gemeenschappelijk bezit zag hij als de oorspronkelijke natuurlijke verhou
ding. Privé-bezit achtte hij alleen geoorloofd als het de gemeenschapszin 
diende. Bovendien heeft hij vanuit zijn persoonlijk engagement gekozen 
voor het arme dominicaanse leven als protest tegen de feodale bezitsver-
houdingen. Toch is hij met zijn theologie vaak dienstbaar geweest aan de 
machtigen'". 

Aan dit voorbeeld demonstreert Bof f duidelijk, dat hij een TP pas essen
tieel politiek bepaald ziet, als het politieke object niet slechts vanuit de 
theologische optiek ter sprake komt maar zich aandient vanuit zijn eigen 
sociale bepaaldheid. Is dat niet het geval, dan zal de (theologische) theorie 
het primaat van de praxis verdringen. De praxis blijft het beslissende rela
tiepunt tussen een vitale TP en de sociale wetenschappen. 'Praxis' staat 
daarbij voor het totaal van alle praxis-soorten die gericht zijn op verande
ring van de maatschappij. TP wil geschiedenis maken, niet de geschiedenis 
interpreteren"'. 

In feite geeft Boff daarmee een theologische vertaling van de elfde Feuer-
bach-these. Dat in zijn uitgangspunten duidelijk marxistische trekken her
kenbaar zijn, is niet teveel gezegd. Zelf verwijst hij expliciet naar Marx' 
kritiek op de theologie. ,,De theologie geeft slechts een symbolische oplos
sing voor de werkelijke problemen. Een werkelijke oplossing is pas moge
lijk als men de causale samenhang van deze werkelijke problemen ziet", 
aldus Marx (Die deutsche Ideologie). ,,De apologetische reactie van de 
theologie was slechts in zoverre terecht", merkt Boff vervolgens op, ,,als 
Marx tegenover het geestelijk imperialisme een materialisme zette, dat net 
zo imperialistisch was. Het blijft Marx' verdienste aangewezen te hebben, 
dat een theologie die niet objectief een historische situatie benadert, onge
loofwaardig wordt. Na Marx kan men met betrekking tot de sociale proble
men niet meer theologiseren als daarvoor'"". Een theorie die als inzet 
heeft reflectie te zijn op bevrijdende praxis, zal daarom haar object alleen 
gedefinieerd kunnen zien door socio-analytische bemiddeling. Daarmee 
staat of valt het primaat van de praxis als uitgangspunt. 

44. Theologie ..., 42. 
45. Thomas von Aquin ..., 118-122; vgl. Theologie ..., 298. 
46. Theologie ...,38. 101. 
47. Theologie ..., 50. 
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Toch vraagt de relatie van de theorie tot de praxis nog nadere bepaling. 
Als de praxis het beslissende relatiepunt is tussen TP en sociale wetenschap
pen dreigt immers enerzijds het gevaar van empirisme en pragmatisme. 
Theologie wordt dan de stem van de praxis zonder werkelijk kritische re
flectie te zijn (ideologisch bepaald dus). Anderzijds dreigt het gevaar van 
idealisme of theoreticisme, waarbij de theorie losgemaakt wordt uit haar 
historische context. Beide gevaren hebben een element van waarheid in 
zich. Vandaar dat Bof f de relatie van de theologie tot de praxis zowel auto
noom als afhankelijk typeert: 
- autonoom: naar haar essentie wordt de theologie intern bestuurd door 
eigen wetmatigheden. Zonder die innerlijke structuur zou de theologie een 
dood middel zijn dat overal voor gebruikt zou kunnen worden (het ideolo
gie-gevaar). 
- afhankelijk: naar haar existentie neemt zij, net als elke andere theoreti
sche praxis, haar plaats in op het socio-historische veld. Zij is geografisch 
gelocaliseerd en historisch gedateerd''^ 

2.2.2 Het statuut van de socio-analytische bemiddeling 
Voor het vaststellen van het statuut van de SAB moet de relatie tussen TP 
en sociale wetenschappen nauwkeurig omschreven worden. Bof f typeert 
die als een constitutieve relatie'*', waarmee aangeduid wordt dat er tussen 
de componenten van een relatie sprake is van organische uitwisseling, 
waarbij de elementen deel zijn van een geheel. De elementaire begrippen 
van de sociale wetenschappen zijn dus constitutief voor het theologisch 
proces'". Op dit punt wordt duidelijk wat het specifieke is in het project 
van de TP. In de klassieke theologie kwam het politieke alleen ter sprake 
vanuit de theologische scopus maar in de TP is de socio-historische scopus 
principieel gelijkwaardig aan de theologische. Boff legt veel nadruk op de 
definitie van SAB aan de hand van deze gelijkwaardigheid. Anders is er 
geen sprake van een juiste epistemologische analyse. In dit kader noemt hij 
vijf manieren waarop een juiste SAB belemmerd kan worden": 

1. Empirisme. Theologie meent in dit geval rechtstreeks toegang te heb
ben tot de realiteit (dus zonder bemiddeling). Maar dat is een illusie. Dit 
aspect is belangrijk voor Boffs wetenschapsbegrip. Feiten spreken niet, 

48. Theologie ..., 52. 
49. Het begrip ontleent hij aan Althusser, die bij de beschrijving van de onderlin

ge relaties tussen verschillende disciplines onderscheidt tussen instrumentele 
en constitutieve relaties. Het valt op, dat Boff hier juist niet kiest voor het be
grip instrumentele relatie, terwijl hij hantering van marxistische categorieën 
alleen bij instrumenteel gebruik geoorloofd acht (vgl. dit hoofdstuk 1.4). 

50. Theologie .... 74-76. 
51. Theologie ..., 60-74. 
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daarom is kennis geen vorm van inzamelen. Kennis is productie. Daarom 
is voor een werkelijke toegang tot de realiteit een theorie van de praxis no
dig (SAB). Die leveren de sociale wetenschappen. Empirisme slaat SAB 
over. 

2. Methodologisch purisme. Op dit standpunt ligt alle nadruk op de ei
gen principia van de theologie. Men wijst hulp van andere disciplines af. 
SAB is dan uitgesloten. 

3. neologisme. Eigenlijk is dat een variant van 2. Het verschil is, dat 
de theologie zelf de interpretatie van de werkelijkheid geeft en die als enig 
ware presenteert. Theologisme is een substituut voor SAB. 

4. Semantische vermenging. Deze vindt plaats wanneer de theologie wel 
de noodzaak van SAB onderkent, maar niet nauwkeurig het begrippenma-
teriaal afbakent. Sociale thema's worden dan passief opgenomen zonder 
enige verwerking. Er is dan sprake van semantische vermenging omdat het 
begrippenmateriaal stamt uit twee werelden, een sociologische en een theo
logische. Als voorbeeld van deze vorm van slecht gearticuleerde SAB ver
wijst Boff naar diverse uitingsvormen van de Duitse politieke theologie". 
In feite poneert Boff op deze manier impliciet de noodzaak van de episte
mologische breuk. 

5. Bilinguisme. Deze variant ligt dicht tegen de vorige aan. Het verschil 
is, dat in dit geval twee soorten theoretische lectuur door elkaar gebruikt 
worden. Vanuit theologische en sociologische optiek wordt tegelijkterijd 
op hetzelfde veld gewerkt. Er is dan in feite sprake van een niet-gearticu-
leerde SAB. 

Een zuiver gearticuleerde SAB ziet Boff dus alleen bij een constitutieve 
relatie tussen TP en sociale wetenschappen. Hier wordt duidelijk op welke 
manier de synthese tussen Althusser en Thomas in het theoretisch proces 
wordt toegepast. 

TP gaat uit van de veronderstelling dat alles object van een theologische 
praxis moet kunnen zijn. Als God de zin van de wereld en van de geschiede
nis is, kan er in principe geen enkel object zijn dat niet getheologiseerd kan 
worden. Daarom is alles theologaal, dat wil zeggen, het kan object van 
theologische theorie worden". 

Hier werkt duidelijk Althussers wetenschapsmodel door: wetenschap is 
geen statische som van kennis, het is een dynamisch proces waarin kennis 
geproduceerd wordt. Pas door dat theoretisch proces wordt het theologale 
object theologisch resultaat. Een theologaal object is dus niet bij voorbaat 

52. Zie voor Boffs kritiek op Metz noot 89. Soortgelijke kritiek op de politieke 
theologie wordt vaker geformuleerd vanuit de bevrijdingstheologie. Zie b.v. 
voor een kritische bespreking van Metz: G.Gutierrez, Theologie van de bevrij
ding, 201-206. 

53. Theologie ..., 16-11. 
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theologisch bepaald. Als het eei object betreft dat thematisch buiten het 
theologische veld ligt, heeft de theologie niet rechtstreeks toegang tot dat 
object. Daarom heeft de TP bemiddehng nodig van de sociale wetenschap
pen. De economische afhankelijkheid van de Derde Wereld is bij voorbeeld 
een theologaal gegeven. Het kan object van theologische kennisvorming 
worden. Maar het is geen theologisch bepaald gegeven. De theoloog heeft 
vanuit zijn theologische kennis geen inzicht in de aard en oorzaken van eco
nomische afhankelijkheid. De theoloog kan vanuit zijn optiek het politieke 
in zijn eigen bepaaldheid niet doorzien. De sociale wetenschappen informe
ren daarom de TP over haar object. Deze informatie is intern constitutief 
voor de theologie. Daardoor wordt het theologisch veld enorm uitgebreid. 
Dat is het fundamentele verschil tussen T 1 en T 2. 

SAB is dus wezenlijk constitutief voor de TP. Om toch te garanderen dat 
de theologie haar eigen geloofsperspectief behoudt beperkt Boff dat consti
tutieve element tot het materieel object van de theologie (Thomas). Met na
druk stelt hij dat er geen sprake kan zijn van een continue overgang van 
het sociologische naar het theologische. Die overgang (binnen het theore
tisch proces) kan alleen geschieden op de manier van een epistemologische 
breuk (Althusser). 

2.2.3 Ideologie-kritiek 
De toepassing van de epistemologische breuk vraagt om concretisering. Bij 
Althusser betekent het n.l. de breuk met alle ideologisch bepaalde weten
schap. Bij theologische toepassing van dit begrip laat zich de vraag stellen, 
hoe ideologie aanwijsbaar is binnen de theologie en m.n. hoe het theolo
gisch proces ervan gevrijwaard kan worden. 

Ook deze problematiek speelt zich af op het snijvlak tussen theorie en 
praxis. Boff wijst aan, dat het ideologie-probleem opkomt vanuit een we
zenlijk geloofsprobleem. In haar essentie is het geloof absoluut. Maar in 
haar existentie is het geloof in concreto bepaald in historische structuren. 
Buiten zijn historische bepaaldheid is het geloof in feite een abstractie. De 
transcendentie van het geloof vraagt om immanentie in de geschiedenis^'*. 

TP moet aan beide aspecten recht doen. Juist omdat het theoretisch ob
ject samenvalt met de immanentie van het geloof in het politieke, is de ver
zoeking groot het transcendente te vergeten. Dan wordt zij geseculariseerde 
theologie". 

Anderzijds kan theologie in de verzoeking zijn zich alleen streng dogma-

54. Theologie ...,86. 
55. Op dit punt verwijst Boff naar Metz. Hij is van oordeel dat Metz in zijn escha

tologisch voorbehoud (vgl. hoofdstuk 3 3.1.2) het middel gevonden heeft om 
binnen een 'theologie van de wereld' recht te doen aan de transcendentie van 
het geloof; Theologie ..., 87. 
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tisch uit te spreken zonder beslissingen te nemen inzake de concrete histori
sche bepaaldheid. 

Vanuit deze twee aspecten preciseert Boff het ideologie-begrip aan de 
hand van het schema autonomie-afhankelijkheid. Wanneer de theologie 
haar autonoom karakter vergeet kan de relatie tot de praxis wel probleem
loos schijnen, maar in feite is ze haar apparaat voor zelfkritiek kwijt: ideo
logie 1 (I 1). Wanneer de theologie anderzijds vergeet dat zij in haar 
existentie afhankelijk is, kan ze, hoe orthodox ook, een ideologische func
tie vervullen: ideologie 2 (I 2). 

Toegepast op de theologie ziet hij I 1 als een duidelijke verzoeking voor 
T 2, terwijl I 2 meer voor de hand ligt bij T 1. Ideopolitieke waakzaamheid 
is dus blijvend geboden". Alleen de epistemologische breuk in het theore
tisch proces garandeert dat een theorie gevrijwaard blijft tegen ideologie
verdenking. De epistemologische breuk dient dus als ideologie-kritisch ap
paraat binnen het theoretisch proces van TP. 

2.2.4 Modaliteiten van de socio-analytische benadering 
Als het statuut van de SAB kentheoretisch gedefinieerd is blijft het nodig 
concrete criteria vast te stellen waaraan de verhouding tussen TP en sociale 
wetenschappen moet voldoen. Boff noemt twee modaliteiten": 

1. Respect voor de autonomie van de betreffende wetenschap. 
Voor dit criterium beroept hij zich op de secularisatie van de wetenschap. 
Hij verwijst daarbij naar Peter Berger, die in dit verband de term 'metho
dologisch atheïsme' smeedde, om aan te geven dat wetenschappelijk onder
zoek elk gelovig a priori uitsluit. Geloofsovertuigingen mogen methodisch 
daarbij geen rol spelen. Zo moet de theologie respecteren dat de sociale we
tenschappen te werk gaan alsof God niet bestaat. Dat doet aan de bruik
baarheid van hun resultaten niets af. De theologie kan en mag daarover 
geen oordeel vellen. Het is 'theologisme' om ook op andere vakgebieden 
de lakens te willen uitdelen^^ 

2. Kritiek jegens elke vorm van dogmatisme. 
Theologie kan slechts dan een goede SAB opbouwen, als zij de resultaten 
van andere disciplines niet als absoluut en definitief beschouwt. Het zou 
dogmatistisch zijn als de theologie onkritisch alles assimileerde wat andere 
wetenschappen hebben opgeleverd^'. 

56. Theologie ..., 57. 
57. Theologie ..., 104. 
58. Theologie ..., 105-106. 
59. Die ambivalente Haltung der 'Instruktion zur Theologie der Befreiung' gegen-

über den Marxismus (in: Peter Rottlander (ed.), a.w., 109-115. Vgl. Thomas 
von Aquin ..., 113-114. 

86 



Wat toepassing van deze modaliteiten voor de SAB in concreto inhoudt il
lustreert Boff aan de hand van het marxisme. Het tweede criterium impli
ceert voor hem, dat het marxisme niet zonder meer aanvaardbaar is. Het 
zou dogmatistisch zijn de totaliteit van het marxistische denken binnen de 
theologie te verwerken. Toepassing van dit criterium betekent daarom con
creet, dat de theologie een scheidslijn trekt tussen het filosofisch aspect en 
het wetenschappelijk aspect van het marxisme. Het dialectisch materia
lisme (het filosofisch aspect) is theologisch niet acceptabel omdat het de 
theologie een plaats toewijst in de bovenbouw. Het wetenschappelijk 
aspect van het marxisme wijst hij aan in het historisch materialisme. Boff 
acht dat als wetenschappelijke theorie erg bruikbaar voor de levering van 
het materieel object van de TP. Toepassing van het eerste criterium bete
kent dan ook, dat de theologie, bij het opnemen van het historisch materia-
Hsme als SAB, respect toont voor de wetenschappelijke resultaten die het 
opgeleverd heeft*". 

Natuurlijk blijft dan nog de vraag over op grond waarvan de keus voor 
een SAB op het marxisme valt. Er zijn immers concurrerende maatschap
pijtheorieën die zich aandienen. In een sterk simplificerende weergave van 
het sociologisch spectrum onderscheidt Boff tussen een functionalistische 
tendens (die zich naar liberale traditie kenmerkt door het harmonie-model) 
en een dialectische (die naar marxistische traditie het conflictmodel han
teert). Hij verwerpt een keus op louter wetenschappelijke gronden (welke 
theorie geeft de beste verklaring?). Want dan blijft het bij een verklaring 
van de problemen. Bevrijdingstheologie zal zich daar nooit mee tevreden 
kunnen stellen. Wie uitgaat van een voorkeursoptie van de armen zal in een 
functionalistische theorie geen adequaat instrumentarium vinden, omdat 
bevrijding buiten het wetenschappelijk perspectief ligt. Zo valt de keus op 
het marxisme. Maar in feite lag die keus dus al vast. Vanuit het primaat 
van de praxis is dat onontkoombaar*'. 

2.3 Hermeneutische bemiddeling 

Definitie van de SAB geeft een benadering van de TP vanuit het materieel 
object. Maar de theologische theorie ontleent haar identiteit aan haar eigen 
specifieke perspectief. Wil een TP werkelijk theologisch bezig zijn met haar 
politieke object, dan zal zij die identiteit waar moeten maken. Dat is het 
eigene van de hermeneutische bemiddeling (HB) ten opzichte van de SAB. 
Pas wanneer de HB zuiver geformuleerd is, kan de juiste verhouding tussen 
TP en sociale wetenschappen bepaald worden. 

60. Zum Gebrauch ..., 39-42. Vgl. Theologie ..., 110-113. 
61. Clodovis Boff; Jorge Pixley, Die Option für die Armen. Düsseldorf 1987, 

18-31. Vgl. Theologie ..., 116-117. 
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Boff zet de definitie van de HB op vanuit het thomistische schema na
tuur-bovennatuur. Uiteraard staat dit schema steeds op de achtergrond van 
zijn wetenschapsmodel. Toch is het niet mogeHjk de thomistische begrip
pen zonder meer in te lezen in zijn theologisch productieschema. A 1 zou 
dan het natuurlijke 'an sich' zijn, A 3 het op het niveau van zijn goddelijke 
bestemming verhevene (bovennatuur), terwijl A 2 dan alleen openba
ring/geloof zou zijn*^ Op deze manier zou de SAB functioneren in de 
sfeer van het natuurlijke. Maar in aansluiting op de grote discussies die 
rond dit thema gevoerd zijn, breekt Boff met de simpele tegenstelling tus
sen natuur en bovennatuur als twee afzonderlijke sferen. 

2.3.1 Het bovennatuurlijke 
Het klassieke natuur-genade-schema van Thomas is in de twintigste eeuw 
sterk in discussie gekomen*^ De belangrijkste achtergrond daarvan is wel 
de opkomst van de neo-scholastische interpretatie van Thomas in de negen
tiende eeuw. Mede door de uitspraken van Vaticanum I (de dogmatische 
constitutie 'De fide catholica') kwam daardoor een visie in zwang, die het 
thomistische schema uitlegde als een 'verdiepingenleer'. Het natuurlijke en 
het bovennatuurlijke werden twee afzonderlijke sferen. In de twintigste 
eeuw kwam al gauw de kritiek op, dat zo een kloof geschapen werd tussen 
het natuurlijke en het bovennatuurlijke. Daarvan kon zelfs de suggestie uit
gaan, dat er sprake is van tweeërlei heilsorde. 

Naast Henri de Lubac is het Karl Rahner geweest, die een uitweg uit dit 
probleem gezocht heeft, door langs het neo-thomisme heen terug te grijpen 
op Thomas en via een eigentijdse herinterpretatie de eenheid van de heilsor
de onder woorden te brengen*^. Hij tracht de kloof tussen het natuurlijke 

62. Aangenomen mocht worden, dat de klassieke theologie (T 1) in de HB haar 
inbreng zou ontvangen. In principe is dat ook wel het uitgangspunt (vgl. Theo
logie ..., 146-152). Maar Boff acht het begrippenapparaat van T 1 niet zonder 
meer bruikbaar als A 2 in een TP. Het moet omgesmeed worden om een me
thode te construeren die bij het object past. Het (politieke) object bepaalt dus 
de (theologische) methode. Dat is een essentieel gegeven in Boffs ontwerp, 
omdat alleen zo de TP haar naam waarmaakt. 

63. Vgl. B.Wentsel, Natuur en genade. Een introductie in en confrontatie met de 
jongste ontwikkelingen in de Rooms-katholieke theologie inzake dit thema. 
Kampen 1970. 

64. Rahner heeft veel over dit onderwerp geschreven. De meeste publikaties op dit 
gebied zijn verspreid opgenomen in de diverse delen van zijn Schriften zur 
Theologie. Samenvattende publikaties op dit punt zijn Karl Rahner, Grund-
kurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des Christentums. Freiburg/Ba-
sel/Wien 1976, m.n. 122 -139 en idem, Gnade als Mitte menschhcher Existenz. 
Bilanz aus Anlass des 70. Geburtstages (Herder-Korrespondenz 28 (1974) 
77-92). 
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en het bovennatuurlijke te overbruggen door te stellen dat de mens begif
tigd is met een bovennatuurlijk existentiaal. Daarmee bedoelde hij, dat elk 
mens, gelovig of niet, de facto gericht is op het bovennatuurlijk doel en 
daarom ook bovennatuurlijk gestempeld is. De genade wordt daarmee in 
feite een werkelijkheid die gegeven is met het mens-zijn, al blijft het een 
reële keuzemogelijkheid, dat de mens zich keert tegen de genade*^ 

Op deze manier is de tegenstelling binnen het natuur-genade-schema 
voor een belangrijk deel overwonnen. Het natuurlijke als afzonderlijke 
sfeer is daarmee ook als begrip niet meer te hanteren. In de discussie was 
in dit verband de term 'natura pura' gaan functioneren''*. Omdat Rahner 
het probleem vanuit de genade benadert (waardoor hij de term 'bovenna
tuurlijk' moet hanteren), ziet hij het begrip 'natuur' niet meer als een aan
duiding van een reële werkelijkheid. Het heeft voor hem hooguit de waarde 
van een restbegrip, dat nog spreekt van een overwonnen probleemstelling. 
Het 'natuurlijke' is daarom niet meer dan een hulpbegrip. 

2.3.2 Hermeneutiek van het heil 
Boff sluit zich nauw bij Rahner aan. Dat betekent dat SAB niet te typeren 
is als het natuurlijke. Als het natuurlijke een hulpbegrip is, bestaat het niet 
in de werkelijkheid en doet het hooguit binnen de theologie theoretisch 
dienst als negatief van het heil. Consequentie is, dat allerlei vormen van du
alisme vervallen. Er is geen werkelijkheid in twee 'verdiepingen', een na
tuurlijke 'onderbouw' van verstandswaarheden en een bovennatuurlijke 
'bovenbouw' van geloofswaarheden. Het bovennatuurlijke omvat een on-

65. ,,Man hat mindestens einmal Gnade und Gnadenhilfe und Sachverhalte, die 
aufgrund der Gnade im menschlichen Leben gegeben sind, aufgefasst als par-
tikulare, gewissermassen regionale Wirklichkeit, die beim Sunder oder beim 
Unglaubigen auch schlechterdings fehlen können. Meine theologische Grund-
überzeugung is demgegenüber, dass das, was wir Gnade nennen, zwar 
selbstverstandlich eine Wirklichkeit ist, die in einem dialogisch freien Span-
nungsverhaltnis von Gott her gegeben, also ungeschuldet, übernatürlich ist. 
Aber für mich ist Gnade zugieich eine Wirklichkeit, die so sehr in der in-
nersten Mitte der menschlichen Existenz in Erkenntnis und Freiheit immer 
und überall im Modus des Angebots, im Modus der Annahme oder der Ableh-
nung so gegeben ist, dass der Mensch aus dieser transzendentalen Eigentüm-
lichkeit seines Wesens überhaupt nicht heraustreten kann. Von da aus ergibt 
slch auch, was ich 'anonymes Christentum' nenne, von da aus ergibt sich 
auch, dass ich keine Religion, gleichgültig welcher Art, sehe, in der nicht auch 
Gnade Gottes, wenn vielleicht auch in einer unterdrückten und depravierten 
Weise, gegeben ware. Von da aus ergibt sich auch, was ich das transzendentale 
Moment der geschichtlichen Offenbarung genannt habe." Gnade als Mitte 
menschhcher Existenz, 83. 

66. Vgl. H. de Lubac, Le surnaturel. Études historiques. Paris 1946, m.n. 107. 
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gedeelde werkelijkheid. Binnen die werkelijkheid zijn zonde en genade de 
concrete alternatieven. Toch blijft het een onloochenbaar feit, dat binnen 
die ene werkelijkheid de geloofswaarheden geen gemeengoed zijn. 

Op dit punt nu past Boff het ken-theoretisch onderscheid toe tussen het 
'reële' en het 'gekende'*^ Het heil (het reële) is onderscheiden van de ken
nis van het heil (de openbaring). Het heil bereikt immers ieder mens, maar 
de openbaring alleen hen die het gegeven wordt zich bewust te worden van 
het heil'*. 

Het is een vitaal punt, waar Boff hier dit ken-theoretisch onderscheid 
toepast. In feite wordt hij er toe gedwongen vanwege de tweevoudige bepa
ling van het object. Er is immers een sociologische toegang en een theologi
sche. De socio-analytische toegang is al bepaald (SAB). Het materieel ob
ject staat dus vast. Maar het is van belang vast te stellen wat de ken-theore
tische waarde van deze toegang tot het object is. Th. Witvliet merkt daar
over op: ,,Het door de Latijnsamerikaanse theologie aangehangen primaat 
van de 'historische bevrijdingspraxis' is meer dan louter een hermeneu-
tisch-methodologische kwestie. Deze betrokkenheid in de historische pro
cessen van menselijke bevrijding is niets minder dan de kognitieve toegang 
tot het heilsmysterie"*'. Er is dus via de SAB een ken-theoretische toe
gang tot het materieel object. Maar de ken-theoretische toegang via de HB 
is een heel andere. Boff spreekt hier van een 'epistemologische polari
teit'™. De SAB is immers een 'niet-gekwalificeerde' theorie in die zin, dat 
zij niet vanuit het christelijk perspectief gestempeld is. Maar de HB wordt 
vanwege de strikt theologische invalshoek getypeerd door het perspectief 
van de openbaring. 

De ken-theoretische toegang via de SAB is dus voor iedereen begaan
baar, maar de toegang via de HB alleen voor de christen. Vandaar het on
derscheid: het heil bereikt alle mensen, want de bevrijdingspraxis is univer
seel, maar dat die bevrijding 'heil' is, dat is kennis die alleen aan christenen 
gegeven wordt, want heil kan alleen vanuit de openbaring gekend worden. 

Hier blijkt het belang van het onderscheid dat Boff aanbrengt tussen het 
reële en het gekende. Als het heil onlosmakelijk verbonden zou zijn met de 
kennis van het heil (het geloof en de kennis van de openbaring), zou de toe
gang tot het heil versperd zijn voor niet-gelovigen. Voor de TP zou het be-

67. Vgl. dit hoofdstuk 1.3. 
68. Theologie ..., 169. 
69. Theo Witvliet, Een plaats onder de zon. Bevrijdingstheologie in de derde we

reld. Baarn 1984, 165. 
70. Die kirchliche Basisgemeinden und die Befreiungspraxis (in: F.Castillo (ed.). 

Die Kirche der Armen in Latein-Amerika. Eine theologische Hinführung. 
Freiburg 1987, 47-92) 51. 
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tekenen, dat de SAB onmogelijk werd en er zou slechts een ideologisch be
paalde theologie overblijven. 

In dit kader werkt Boff zijn visie op het bovennatuurlijke nader uit 
m.b.t. de soteriologie. Soteriologisch schuift hij theologie en ontologie 
ineen^'. Concreet wil dat zeggen, dat het heil reeds aanwezig is in de ge
schiedenis. Openbaring doet daaraan niets toe. Om die reden kan Boff stel
len, dat de Schrift en zelfs het werk van Christus niet constitutief zijn voor 
het heil, maar slechts manifestatie van het reeds aanwezige heiP^. Genade 
en zonde zijn de twee alternatieve keuzemogelijkheden waaraan de positie 
van de mens ten opzichte van het heil zichtbaar wordt. 

Zo is de geschiedenis van het heil in feite niet echt geschiedenis van het 
heil maar geschiedenis van de openbaring van het heil. 

Bij deze herinterpretatie van het natuur-genadeschema gaan thomisme 
en marxisme opnieuw hand in hand. Het natuurlijke is hier in marxistische 
zin opgevat als de universele bevrijdingspraxis. Maar het natuurlijke kan 
als theoretisch hulpbegrip geen weergave van de werkelijkheid zijn. Recht 
doen aan de ene ongedeelde werkelijkheid van het bovennatuurlijke bete
kent daarom voor Boff, dat hij er van uit gaat dat het heil reeds in de ge
schiedenis aanwezig is. Socialisme en soteriologie vallen zo samen". De 
bovennatuurlijke existentiaal, die Rahner de mens toekent vertaalt Boff zo 
in een universele heilspraxis'". Maar dat heil wordt alleen als bovenna
tuurlijk gekend in het Hcht van de openbaring. Er is dus geen sprake van 
heilsgeschiedenis maar hermeneutiek van het heil. 

71. Op de achtergrond staat hier zijn visie, dat het christendom twee verschillende 
interpretatietypen kent: 1. Het historische type - onder meer vertegenwoor
digd in Marcus en de Romeinenbrief - dat verlossing ziet als een gebeurtenis 
die in de historische tijd verwerkelijkt wordt. Binnen dit type ligt er de nadruk 
op, dat het heil zich in de geschiedenis ontvouwt in directe verbondenheid aan 
Gods openbaring. 2 Het ontologische type — onder meer gerepresenteerd 
door Johannes en de Efeze- en Colossenzenbrief met hun 'pan-kosmische en 
pan-histonsche verlossingsperspectief' - dat het heilsgebeuren ziet als een be
paalde dimensie of situering van het altijd-reeds-aanwezige heil. Vgl. Theolo
gie .... 168-172. 

72. Theologie ..., 170. 
73. Die kirchliche Basisgemeinden und die Befreiungspraxis, 89-92. 
74. De scopus van Rahners theologie is sterk anthropologisch bepaald. Dat geeft 

ook kleur aan zijn uitwerking van de bovennatuurlijke existentiaal. Concreet 
heeft Rahner die uitwerking gegeven in zijn these van de 'anonieme christe
nen'. Vgl. Karl Rahner, Die anonymen Christen (in: Schriften zur Theologie 
VI. Einsiedeln/Zunch/Koln 1968, 545-554). De genade wordt daarbij als 
reeds aanwezig in de mens verondersteld. De Woordopenbaring in Christus 
zegt slechts expliciet wat de mens toch al uit genade is. De verbreding die Boff 
op dit punt toepast naar een universele heilspraxis (dus niet slechts antropolo-
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2.3.3 De toeëigening van het heil 
Als het heil bij voorbaat in de geschiedenis aanwezig is, komt de vraag op, 
hoe de mens deel krijgt aan het heil. Boff verbindt de toeëigening van het 
heil nl. niet exclusief aan het geloof. De mens neemt in alle vrijheid beslis
singen over zijn levensprogram. Die beslissingen neemt hij in de vorm van 
een antwoord op het heil dat hem aangeboden wordt. Dat kan religieus be
paald zijn, in de vorm van een bepaald geloof. Maar het kan ook puur 
ethisch bepaald zijn, in de wil de naaste te dienen. Die twee vormen hoeven 
niet samen te vallen. 

De nadruk ligt bij Boff op de ethische levenshouding. Als het heil toch 
al aanwezig is, kan het geloof geen specifiek middel zijn voor toeëigening 
van het heil. De praxis is beslissend, of deze nu met geloof gepaard gaat 
of niet. Het ethische engagement heeft daarom soteriologische waarde, 
omdat het heil zijn gestalte vindt in de praxis van de liefde. 

Omdat niemand neutraal kan blijven is elke handeling te kwalificeren als 
zonde of genade. De werken zijn geen uitdrukking van een aanwezige hoe
danigheid, maar het zijn de werken zelf die de genade constitueren. Het 
heil kan dus wel onafhankelijk zijn van het geloof maar niet van de praxis 
van de agapè. ,,Geloof zonder agapè is dood (Jak. 2, 14-16; 1 Kor. 13,2), 
maar agapè zonder geloof heeft zin (Matt. 25, 31-46; Luk. 10,25-37)"'". 
Het primaat van de praxis wordt hier dus uitgewerkt in een herinterpretatie 
van de heilsorde aan de hand van het onderscheid tussen het heil (het reële) 
en de kennis van het heil (het gekende). Uit deze operatie destilleert Boff 
het begrip 'agapè' als aanduiding van de politieke praxis in haar soteriolo
gische betekenis. 

Toch is op deze manier de toeëigening van het heil alleen persoonlijk ge
definieerd terwijl essentieel voor een TP is, dat het politieke in zijn sociale 
perspectief aan bod komt. Om dat perspectief theologisch te tekenen, past 
Boff de begrippen zonde en genade toe op structuren: zonde verschijnt in 
het politieke in de vorm van onrechtvaardige en onmenselijke situaties. Zij 
is een macht die zich ontvouwt in de geschiedenis en sociale situaties door
dringt. Evenzo is genade in het politieke de bevrijding van onrecht en een 
gevestigde situatie van rechtvaardigheid (het rijk van God). 

Alle nadruk valt dus op de ethische levenshouding bij de toeëigening van 
het heil. Toch is het geloof beslissend voor de christelijke identiteit. Ook 
hier wordt pas aan de hand van het onderscheid tussen het reële en de ken
nis van het reële duidelijk wat dan de functie van het geloof is. De agapè 
is het reële. Een christelijke praxis als zodanig bestaat dus niet want het heil 

gisch opgevat) vertoont een opvallende parallellie met de correctie die Metz 
aanbrengt op Rahners theologie. Vanuit het neomarxisme constateerde Metz 
bij Rahner 'anthropologische reductie' (vgl. hoofdstuk 3 1.4). 

75. Theologie ..., 175. 
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is onafhankelijk van het geloof. Maar het geloof is het bewustzijn (de ken
nis) van het reële. Het geloof heeft daarom de functie van interpretatie van 
de praxis. Christelijk politiek is niet denkbaar'*. Wel is het de taak van de 
christen het heilskarakter van een bepaalde politiek aan het licht te bren
gen. Omdat het geloof het bewustzijn (de kennis) van het heil is, kan ook 
alleen vanuit het geloof zichtbaar gemaakt worden wat heil is. Analoog aan 
het schema van Althusser betekent dat, dat het geloof (A 2) uit het begrip 
'bevrijding' (A 1) tevoorschijn brengt wat heil is. Zo kan de christelijke ge
meenschap 'hermeneut van de wereld' heten. Toegepast op de theologie: 
de TP brengt uit de sociale wetenschappen te voorschijn wat heilrijk is voor 
deze wereld. De begrippen van de sociale wetenschappen breken (de episte
mologische breuk) in het theologisch perspectief, zodat een specifiek theo
logische kennis geproduceerd wordt. Die hermeneutische taak is constitu
tief voor het theologisch perspectief van een TP'^. 

2.3.4 Het eigenlijke hermeneutisch perspectief 
De hermeneutische praxis in het kader van een TP vraagt om een actualise
rende interpretatie van de Schrift. De specifieke lezing van de bevrijdings
theologie bestaat in het ondervragen van heel de Schrift vanuit het gezichts
punt van de onderdrukten'*. De vraag is natuurlijk hoe zo'n actualiseren
de interpretatie zich verhoudt met het 'eens voor altijd' van het heilsgebeu
ren en de afgesloten canon. Boff beantwoordt die vraag met de steUing, dat 
de Schrift zelf al resultaat is van een actualiserende interpretatie. De open
baring is afgesloten om de veelvoudige lectuur van latere historische mo
menten mogelijk te maken. De afsluiting van de openbaring is dus geen 
hindernis voor een politiek georiënteerde hermeneutiek, zij fundeert die 
juist. Het canonisch karakter van de Schrift is aanduiding van haar para
digmatische boodschap: de bijbel geeft een model-interpretatie". 

Essentieel in deze visie is de opvatting, dat de eigenlijke tekst van het 
evangelie zelf al interpretatie van Jezus' optreden is door de oergemeente. 
Uitgangspunt daarbij is bovendien, dat Jezus niet een boodschap gepredikt 
heeft, maar een praxis op gang heeft gebracht. Het evangelie is een inter
pretatie daarvan, binnen de context van (de praxis van) de oergemeente. 
Daarmee is een interpretatie-proces op gang gekomen, dat zich in de chris
telijke traditie steeds heeft voortgezet. De Schrift geeft zo een interpretatie-

76. Gegen die Knechtschaft des rationalen Wissens. Ein neues Verhaltnis zwischen 
der Wissenschaft der Theologen und der Weisheit des Volkes (in: Horst 
Goldstein (ed.), Befreiungstheologie als Herausforderung. Anstosse - Anfra-
gen - Anklagen. Dusseldorf 1981, 108-138). 

77. Theologie .... 200-207. 218. 
78. Wat IS theologie van de bevrijding? 42. 
79. Theologie ..., 231-235. 353. 
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paradigma, dat steeds opnieuw gereproduceerd moet worden. De bijbel le
vert ons dus niet het wat maar het hoe van de interpretatie. In feite is dat 
het wezen van de HB. Zij vormt de 'lectuurcodex', waarmee de TP de poli
tieke tekst ontsluit. HB is dus geen ontsluiting van de Schrift zelf, maar 
ontsluiting van het historische heden overeenkomstig de Schrift*". Die 
laatste uitdrukking betekent dan letterlijk dat de bewerking van A 1 met 
als resultaat A 3 overeenkomt met de totstandkoming van de Schrift, die 
resultaat is van de bewerking van de toenmalige context door de gemeente. 

2.4 Tussenbalans: Van Aristoteles naar Marx 

Met de definitie van SAB en HB zijn de constituerende elementen voor een 
TP aangegeven. Het theoretisch proces hoeft nu alleen maar gestart te wor
den en A 3 kan geproduceerd worden. 

Toch is daarmee de methodologie niet compleet. De relatie tussen de 
praxis en de theorie als kritische reflectie daarop moet apart gedefinieerd 
worden. Maar dat is geen aspect van het theoretisch proces als zodanig. 
SAB en HB vormen samen de essentiële bemiddeling voor een TP. Daarom 
volgt op dit punt een korte tussenbalans van Boffs ontwerp. 

Terugblikkend op de analyse valt te constateren dat de synthese tussen 
Althussers algemeen wetenschapsmodel en het thomistisch schema een op
vallend concept oplevert. Hoewel opgezet vanuit een totaal verschillende 
denkwereld, blijken beide modellen wederzijds wel enige aanknopingspun
ten te bieden. Methodisch gezien wordt de thomistische onderscheiding tus
sen materieel en formeel object sterk geaccentueerd door haar te combine
ren met het althusseriaanse schema van grondstof (materie) en productie
middelen ( A 1 en A 2). 

Maar de synthese gaat dieper. De parallel die Bof f trekt tussen Thomas' 
verwerking van Aristoteles en de verwerking van marxistische categorieën 
in de bevrijdingstheologie*' geeft exact aan, dat er meer aan de orde is 
dan formele toepassing van een wetenschapsmodel. Thomas' verwerking 
van Aristoteles was immers niet waardevrij. Het schema van natuur en ge
nade is juist in zijn betekenis aristotehsch gestempeld: er is een wezenlijk 
aanknopingspunt in de menselijke werkelijkheid waarin de mens staat, dat 
de ervaring levert waardoor hij gevoed wordt. 

Boff sluit zich op essentiële momenten aan bij het thomistisch model, 
maar dan wel gelezen door de ogen van Rahner. In diens voetspoor wijst 
hij alle dualisme tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke af. Maar 
zijn interpretatie van het bovennatuurlijke legt, opnieuw in Rahners 
voetspoor, juist een sterk accent op het aanknopingspunt buiten de kennis 

80. Theologie ..., 246. 
81. Thomas von Aquin ..., 112. 
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van God om. In zijn concept ligt dat aanknopingspunt in de praxis. Zo 
wordt het denken van Thomas omgebogen in materiahstische richting. Niet 
het menselijk intellect maar de geschiedenis is nu aanknopingspunt voor de 
openbaring van het heil. Omdat de geschiedenis bij voorbaat vervuld is van 
het heil, hoeft Gods openbaring er alleen maar over te schijnen om het aan 
het licht te brengen. 

De onderlinge verhouding van SAB en HB is een uitwerking van dit uit
gangspunt. De SAB is autonoom in het interpreteren van het politieke. Zo 
wordt ook methodisch gehonoreerd dat de bevrijdingspraxis in de geschie
denis theologisch aanknopingspunt is in de TP. De HB reguleert wel de lec
tuur van de praxis maar stelt die niet onder de absolute kritiek van de open
baring. Zij ontsluit slechts de theologische betekenis van de praxis. 

In feite handhaaft Boff het thomistische schema, zij het via de herinter
pretatie van Rahner, maar de plaats van Aristoteles wordt nu ingenomen 
door Marx. Basis blijft daardoor het natuur-genade-schema, zij het als de 
ongedeelde werkelijkheid van het bovennatuurlijke, maar nu met een histo
rische (politieke) lading. De SAB is het kader waarbinnen de openbaring 
ter sprake komt. 

Zo is het thomistische schema gehandhaafd en tegelijk gehistoriseerd. De 
menselijke werkelijkheid blijft in zichzelf aanknopingspunt voor het heil, 
maar het accent is verlegd van de mens in zijn kennen naar de politieke wer
kelijkheid van de geschiedenis. Het perspectief van het geloof blijft wel es
sentieel, maar wordt gesocialiseerd onder invloed van Marx' geschiedenis
opvatting. 

Samenvattend kan de tussenbalans zijn, dat Boff zijn methodologie ma
terieel gebouwd heeft op (een hernieuwde interpretatie van) de basisstruc
tuur van het thomistische schema. Formeel heeft hij een aanpassing vol
trokken van Aristoteles naar Marx. 

2.5 De dialectiek van theorie en praxis 

Met de definitie van SAB en HB is de methodologie voor de theorie com
pleet. Maar daarmee is het functioneren van een TP nog niet volledig in 
beeld gekomen. Het primaat van de praxis heeft diepgaande invloed op de 
theoretische methode, zoals uit de analyse is gebleken. Maar de relatie tus
sen de theologische theorie en de praxis die het object van haar reflectie 
vormt, is daarmee nog niet in kaart gebracht. ,,De theologie van de bevrij
ding is er verre vanaf een theologie te zijn die in de lucht hangt. Ze gaat 
uit van actie en leidt tot actie, waarbij deze tocht geheel en al doordrongen 
en verweven is van de atmosfeer van het geloof. Vanuit de analyse van de 
werkelijkheid van de onderdrukte gaat ze over naar het Woord van God, 
om tenslotte te eindigen bij de concrete praktijk. 'De terugkeer naar de ac
tie' is voor deze theologie karakteristiek"*^. De dialectiek van theorie en 
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praxis verdient aparte aandacht, omdat daar beslist wordt op welke manier 
praxis en reflectie op elkaar ingrijpen. 

2.5.1 Modaliteiten van de relatie theorie-praxis 
De relatie tussen theorie en praxis beschrijft Bof f aan de hand van drie mo
daliteiten: engagement, relevantie en doelstelling". 

1. Engagement. 
Het meest direct treedt de relatie tussen (theologische) theorie en praxis aan 
de dag in de persoon van de theoloog. Hij is nooit puur theoretisch bezig. 
Altijd is zijn positie bepaald binnen het socio-historisch geheeP". Op dat 
punt is de theologische theorie dus nooit absoluut theoretisch. Zij staat 
juist vanwege de sociale bepaaldheid van de theoloog onder invloed van de 
praxis. 

Het politieke engagement beïnvloedt het theologisch engagement. Het is 
er ook de onmisbare voorwaarde voor. 

2. Relevantie. 
Thematische relevantie is een tweede modaliteit: de problemen van de 
praxis zijn de vragen van de theorie. 

Het begrip relevantie wordt veel gebruikt in de T 2. Toch is het niet hel
der in zichzelf. De theologie geeft wel een verschuiving in vraagstelling te 
zien die samenhangt met de relevante problematiek. Maar de vraag is, waar 
beslist wordt over de relevantie van het theologisch object. In de sociologie 
is relevant wat samenhangt met de maatschappij. Dat zou dus betekenen, 
dat de theologische relevantie in feite beslist wordt in de andere weten
schappen. De theologie heeft daar geen greep op. In de beoordeling of een 
bepaalde theologische theorie relevant dan wel irrelevant is, speelt altijd 
een latente sociologische positiekeus mee. 

Om daar duidelijker zicht op te krijgen onderscheidt Boff bij de bepaling 
van theologische relevantie tussen een profetisch en een noëtisch moment. 
Profetisch: de theoloog neemt waar. Het primaat van de praxis betekent 
theologiseren vanuit de ervaring, die aansluit bij zijn engagement. Noë
tisch: het gaat in de zintuiglijke waarneming niet om het louter registreren 
van praktische feiten, die alle resulteren in theoretische vragen. Er is ook 
analyse nodig om de relevantie van een bepaalde theorie kritisch te kunnen 
vaststellen*^ 

82. Wat is theologie van de bevrijding? 49. 
83. Theologie .... 256-306. 
84. Boff onderscheidt overigens drie niveaus waarop de theologische praxis bedre

ven wordt. Naast de vaktheoloog, die beroepsmatig theoretisch bezig is, on
derscheidt hij de pastorale theoloog en de volkse theoloog. Vgl. Wat is theolo
gie van de bevrijding? 50. De laatste twee functioneren meer midden in de 
praxis van de kerkelijke basisgemeenschappen. 

85. Theologie ..., 283-293. 
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Het valt op, dat Boff de bepaling van de relevantie van een theologische 
theorie eenzijdig benadert vanuit de thematiek. Hier blijkt zijdehngs hoe 
binnen zijn concept van TP de SAB wezenlijk constitutief is. Daar wordt 
immers beslist over de thematiek van de TP. Zelfs werkt het relevantie-be
grip door binnen de HB*'. 

3. Doelstelling. 
Een derde modaliteit Ugt in de doelstelling. De theorie heeft als directe 
doelstelling het produceren van kennis. Maar dat proces wordt opgewekt 
door de praxis die de theorie uitdaagt. Ondanks de ongebondenheid van 
de wetenschap (zij is alleen gehoorzaam aan de interne wetten van de theo
retische praxis) is zij tegelijk politiek georiënteerd doordat zij binnen het 
maatschappelijk geheel haar plaats inneemt*^ Het onmiddellijke doel van 
de wetenschap is kennis. Maar dat kan niet haar uiteindelijke doel zijn. Als 
wetenschap haar uiteindelijke doel niet in de praxis heeft blijft ze steken 
in een illusie**. 

De praxis blijft op deze manier het begin en het eind. De theorie is tussen 
dat begin en dat eind een noodzakelijke omweg. 

2.5.2 De praxis als waarheidscriterium 
Als de praxis prioriteit heeft op de theorie in hun onderlinge relatie, wordt 
de praxis dan geen norm voor elke theorie? Er is reden genoeg om die vraag 
te stellen, omdat in veel actuele politieke theologie inderdaad met zoveel 
woorden de praxis als waarheidscriterium wordt aangewezen. Orthopraxie 
is in veel vormen van T 2 een kernbegrip geworden dat de plaats van de 
orthodoxie heeft verdrongen. Boff wijst aan, dat daar vaak een gebrek aan 
methodiek achter schuilgaat waardoor de praxis-betrokkenheid van de 
theologie niet zuiver gedefinieerd is. Wisselende subjecten worden verbon
den aan de predikaten die de thematiek van T 2 uitmaken*'. De TP is 

86. Vgl. ook de voorkeur voor bepaalde boeken binnen de bijbel, zoals die in veel 
bevrijdingstheologie blijkt. Wat is theologie van de bevrijding? 44-45. 

87. Thomas von Aquin ..., 112-117. 
88. Theologie ..., 300. 
89. In dit verband levert hij forse kritiek op de politieke theologie van Metz, Molt-

mann en SöUe. Hij trekt een vergelijking met de ontwikkeling in het denken 
van Marx tijdens de periode 1840-1845, toen hij zich aan het losmaken was 
van de invloed van de jong-Hegelianen. Zoals in de vroege geschriften van 
Marx uit die periode af en toe als in een flits zijn latere inzichten doorbreken, 
zo schemert in de politieke theologie van na Vaticanum II bij vlagen het in
zicht van een praxisgerichte theologie door, waaraan in de huidige situatie 
zo'n behoefte is. Wat nog ontbreekt, evenals bij Marx vóór 1845, is een me
thodisch uitgebalanceerde visie, een 'syntaxis' om het nieuwe discours te arti
culeren. Theologie ..., 307-310. In zijn methodologie presenteert Boff die syn
taxis. 
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daar niet mee gediend, omdat allerlei gevaren de theoretische praxis 
bedreigen'". Puur wetenschappelijk is verificatie al een probleem, dan 
moet de theorievorming niet vertroebeld worden door een empiristisch 
praxisbegrip. 

Boff houdt daarom streng vast aan het onderscheid tussen politieke en 
wetenschappelijke praxis. Onder het gezichtspunt van de theologische 
praxis kan de politieke praxis geen criterium voor de (theologische) waar
heid zijn. Vanuit dit onderscheid definieert hij een 'criteriologie' (= intern 
stelsel van geloofwaardigheidscriteria) van de theologie (theorie) en het ge
loof (praxis)". 

1. De criteriologie van de theologie is een ordening binnen de theorie. Zij 
ordent het vertoog zodat het wetenschappelijk gestructureerd is en veri
fieert of de theologische productie beantwoordt aan de geloofswaarheden. 

De praxis kan dus nooit verificatiecriterium zijn voor theologische waar
heden. Want de praxis neemt de plaats van A 1 in, bereidt dus de vragen 
voor die in de theologische productie behandeld moeten worden. 

2. De criteriologie van het geloof is een ordening binnen de praxis. De 
werken zijn gedaan geloof, daarom kunnen zij verificatiecriterium voor het 
geloof zijn. Anderzijds beoordeelt het geloof weer de praxis op haar bevrij
dende betekenis. 

De uiteindelijke verificatie van het geloof blijft een eschatologische zaak 
(voorbehouden aan God). 

Een directe relatie tussen theologische en geloofscriteriologie erkent Boff 
niet (vanwege de autonomie van de theorie). Anderzijds is de theorie af
hankelijk van de praxis (agapè), de drie modaliteiten tonen dat ook aan. 

De oplossing van de onderlinge relatie kan daarom z.i. alleen gevonden 
worden in de rol van de christelijke gemeenschap. Daar grijpen geloofs
waarheid (praxis) en theologische waarheid (theorie) in elkaar. De praxis 
van het geloof is dus bepalend voor de kerkelijke geloofwaardigheid van 
de theologie'^. 

Op dit punt wordt een belangrijke accentsverschuiving in Boffs conceptie 
zichtbaar. Bij de definitie van SAB en HB is het begrip 'praxis' uitsluitend 
bepaald door het politieke. Bij de beschrijving van de HB bleek dat de 
praxis van de agapè zelfs volledig losgekoppeld kon worden van het geloof. 
Maar bij de behandeling van de dialectiek van theorie en praxis verschuift 
de aandacht steeds meer in de richting van de christelijk gekwalificeerde 

90. Vgl. dit hoofdstuk 2.2.2. 
91. Theologie ..., 311-324. 
92. Theologie ...,323. 356. 
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praxis. Gezien de verdere consistentie van het betoog kan dat niet zonder 
bedoeling zijn. 

2.5.3 De dialectiek in systeem 
De systematiek van theorie en praxis beschrijft Bof f op twee niveaus: 

1. De kleinere dialectiek voltrekt zich binnen de TP. Zoals in elke disci
pline speelt zich een blijvende cirkelbeweging af tussen logische constructie 
en empirische verificatie. In de theologie zijn SAB en HB wederzijds in die 
beweging betrokken. 

2. De grotere dialectiek voltrekt zich op het niveau van de geschiedenis 
zelf. Het is de relatie tussen het (theologisch) bewustzijn en de wereld, de 
(theoretische) denkvormen en de (praktische) werkelijkheidsvormen. 

In feite is deze dialectiek al gegeven binnen de twee begrippen zelf. Als 
begrip zijn ze nl. niet precies begrensd. Enerzijds grijpen ze in elkaar: de 
theorie heeft altijd haar steunpunten in de praxis. Ze is zelf een soort praxis 
(net zo goed als handen moeten werken, moeten hersenen dat ook). De 
praxis sluit altijd de theorie in. 

Anderzijds blijft er onderscheid: hoewel de theorie een praxis is, zijn 
daarmee de andere praxissoorten niet equivalent op het sociale vlak. Theo
rie en praxis mogen dus niet tegen elkaar uitgespeeld worden (pragmatisme 
enerzijds en theoreticisme anderzijds). 

1. De praxis heeft het primaat, dat wil zeggen dat de praxis de omvatten
de ruimte is waarbinnen de theorie zich afspeelt. 

2. De theorie is functie van de praxis, dat wil zeggen dat zij haar eigen 
logica bezit en theoretisch op de praxis ingrijpt en zo aan de praxis haar 
menselijk karakter verleent". 

Voor een nadere specificatie van de plaats van de TP in dit geheel geeft 
Boff een schema waarmee de relatie tussen de kleinere en grotere dialectiek 
kan worden geïllustreerd: 

maatschappij theorie 

B 

theologie van het politieke 

B' 

(politieke) praxis 

93. Theologie ...,338. 

christelijke praxis van de politiek 
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A geeft het niveau van de praxis aan, B dat van de theorie. A en B duiden 
samen de 'wereldlijke ordening' aan, A' en B' de 'religieuze ordening'. 

Aan dit schema wordt duidelijk in welke relaties de TP functioneert. Al
lereerst in de relatie tot de christelijke praxis (B'-A'). Theologie baseert 
zich daarbij op het gepraktiseerde geloof van de christelijke gemeenschap. 
Door het engagement van het geloof (de christelijke agapè) kan de theoloog 
een relevante theologie produceren. Deze relatie beantwoordt aan de HB. 

Vervolgens staat de TP in de relatie tot de maatschappijtheorie (B'-B). 
Hier speelt de dialectiek zich af op het niveau van de theorie. Op dit niveau 
constitueert zich de SAB. Deze relatie kan alleen functioneren als het be
wustzijn van de christen het licht van het geloof over de praxis werpt (geen 
SAB zonder HB dus). 

Tenslotte is er de relatie tussen theologie en praxis (B'-A). Een directe 
relatie tussen deze twee is niet te leggen. Het gaat immers om een christelij
ke theorie en een wereldlijke praxis. De relatie theologie-praxis is alleen te 
leggen via SAB en HB. Deze twee bemiddelingen verlenen de TP haar 
vitaliteit**. 

2.5.4 Het bovennatuurlijke als hulpbegrip 
De synthese tussen thomisme en marxisme, die aan Boffs totaalconceptie 
ten grondslag ligt, vertoont zich ook in zijn model van dialectiek tussen 
theorie en praxis in herkenbare gedaante. Tegelijk wordt in het model de 
wending van Aristoteles naar Marx nog eens duidelijk zichtbaar. 

Eeuwenlang heeft het aristotelisch wetenschapsmodel dienst gedaan, 
waarbij het rationele denken de voorrang had als beslissende greep op het 
zijn. Marx brak radicaal met dit model door niet de theoretische visie op 
de wereld maar de praktische transformatie van de wereld voorop te stel
len. Het kenproces wordt daarbij een wezenlijk element van de praktische 
toeëigening van de wereld''. In Boffs model is deze wending duidelijk te
rug te vinden in het primaat van de praxis en de aanduiding van de theorie 
als functie van de praxis. 

Toch is het geen puur materialistisch schema geworden. Binnen de dia
lectiek van theorie en praxis heeft hij ruimte gemaakt voor het geloofsas-
pect. Maar daar was wel de kunstgreep voor nodig van een tweedeling tus
sen een 'wereldlijke' en 'religieuze' ordening. Hier blijkt dat de accentsver
schuiving van puur poHtieke praxis naar christelijk gekwahficeerde 
praxis'* diende om de invoering van een religieuze ordening voor te berei
den. Dit onderscheid tussen wereldlijke en religieuze ordening is des te op
merkelijker omdat het nergens anders een rol speelt. Wel gebruikt Boff re-

94. Theologie ..., 341-342. 
95. Vgl. N.Lobkowicz, Theory and practice, 237 v.v. 
96. Vgl. dit hoofdstuk 2.5.2. 
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gelmatig het onderscheid tussen 'reUgieus vertoog' en 'theologisch ver
toog', maar dat is om onderscheid in bewustzijnsniveau aan te brengen''. 
De twee ordeningen die in het dialectiek-model opduiken doen duidelijk 
dienst om binnen de praxis ruimte te houden voor een 'gekwalificeerde' 
praxis van de christenen en binnen de theorie ruimte te houden voor het 
perspectief van het geloof. Komt hier dan toch weer thomistisch duaUsme 
naar boven, dat onderscheidt tussen natuur en bovennatuur? De formule
ring schijnt er wel op te wijzen. Boff noemt de religieuze ordening dezelfde 
als de wereldlijke, maar dan ,,verheven in een andere ordening, de boven
natuurlijke"'*. 

Toch kan van dualisme geen sprake zijn. Centraal in heel het ontwerp 
staat de relatie theologie-praxis. Kenmerkend voor Boffs behandeling was 
juist het uitsluiten van elke vorm van duahsme. De SAR levert autonoom 
het materieel object, en de HB komt daarop niet in mindering. Er is maar 
één geschiedenis waarin het heil gelegen is in de universele bevrijdende 
praxis. 

In feite wordt hier het bovennatuurlijke als hulpbegrip gehanteerd om in 
een marxistisch georiënteerd concept waarborgen te scheppen voor voor 
christelijke identiteit in theorie en praxis. 

Intussen is met gebruikmaking van het thomistisch schema diens uit
gangspunt van een theologia speculativa volledig aangepast tot een theolo-
gia practica. Thomas' uitgangspunt: het menselijk intellect als aankno
pingspunt is vervangen door de menselijke geschiedenis, waarbinnen de 
universele bevrijdingspraxis de wereld verandert. 

2.6 De methode toegepast: een voorbeeld 

Tot dusver kwam Boffs theologisch concept vooral aan de orde vanuit het 
gezichtpunt van de methodologie. De praktische werking van het theolo
gisch productieproces, zoals Boff dat beschrijft, kwam daardoor niet uit
voerig in beeld. Nu is dat overigens niet verwonderlijk, want het theore
tisch proces speelt zich bijna altijd binnen(studeer)kamers af. Wat er van 
naar buiten komt is meestal alleen het resultaat (A 3). Het proces zelf is 
daardoor voor een buitenstaander slecht te volgen. Toch heeft Boff zelf in 
een artikel een keer de werking van de theologische productie zichtbaar 
gemaakt". Daarmee is het een uniek specimen van de theologische praxis 
zoals Boff die methodisch heeft gefundeerd, zij het wel, dat het hier slechts 
om een zeer begrensde reflectie gaat. De behandeling beperkt zich tot het 

97. Theologie ..., 187. 209-213. 
98. Theologie ..., 341. 
99. Naar een ethiek van kritisch-sociale gehoorzaamheid {Concilium 16 (1980) 9, 
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aanduiden een algemeen kader waarbinnen toegespitste problemen aan de 
orde gesteld en uitgewerkt kunnen worden. In dit geval gaat het om een 
ethische vraagstelling. 

Bij wijze van illustratie volgt hier een samenvatting van dit artikel, waar
na een korte analyse. 

Het thema dat hier aan de orde gesteld wordt is dat van de gehoorzaam
heid aan de wetten in in bredere zin aan de sociale orde. Binnen de Latijns-
amerikaanse kerken is die gehoorzaamheid sterk problematisch geworden 
doordat, mede onder invloed van de bevrijdingstheologie, de opvatting 
groeit dat christelijk geloof en bepaalde sociale structuren niet met elkaar 
te verenigen zijn. Allereerst komt het probleem aan de orde op het niveau 
van de politieke verhoudingen, daarna worden de gevonden gegevens toe
gepast op dat van de productieverhoudingen. 

I GEHOORZAAMHEID AAN DE WET EN DE STAAT 

1 Gegevens uit de realiteit: zien. 
Het wettensysteem van een klassenmaatschappij weerspiegelt noodzakelij
kerwijs klassebelangen. In dat systeem overheersen de belangen van de 
heersende klassen. De leidinggevende klassen hanteren de verschillende 
staatsapparaten (parlement, gerechtshoven, politie enz.) om de overheer
singspositie van hun eigen klasse te behouden of uit te breiden. 

Door dit soort overheersing raken de klassen met elkaar in confrontatie. 
In momenten van crisis die daardoor ontstaan, trachten de overheersende 
klassen hun positie te garanderen door uitzonderingsmiddelen. Zo is in La
tijns-Amerika vaak het leger ingezet om de belangen van de kapitalistische 
klasse te verdedigen. Er is een 'Leer van de Nationale Veiligheid' gesmeed 
waardoor een wetgeving kon ontstaan die een diep repressief stempel 
draagt. 

2 Geloofswijzers: beoordelen. 
De kerkleer inzake de macht van de staat heeft twee gezichten. Ze vraagt 
gehoorzaamheid aan de staat, maar wel binnen de grenzen van de natuur
wet en de goddelijke wet. Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan 
God wat van God is (Mk. 12,17). Deze twee kanten van de medaille zijn 
verder ontwikkeld in Rom. 13 (macht als dienst aan God) en Opb. 13 
(macht als dienst aan de duivel). De eerste geeft het algemeen principe: de 
waarheid van de macht moet gerespecteerd worden. De tweede geeft een 
kritische beoordeling: de realiteit van die macht moet verworpen worden. 
Men moet God eerder gehoorzamen dan de mensen. 

Dat macht alleen gehoorzaamheid verdient binnen de grenzen is in heel 
de kerkelijke traditie vanaf Chrysostomos tot aan de laatste pausen erkend. 
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'Populorum Progressie' erkent onder bepaalde voorwaarden de legitimiteit 
van revolutionaire opstand. (Wel moet erkend worden dat er grote tegen
stellingen bestaan inzake de toepassing van dit principe.) 

In het licht van deze duidelijke leer valt overheersing van één klasse door 
de andere te veroordelen, des te sterker naarmate zij vorm krijgt in geïnsti
tutionaliseerd onrecht en zondige structuren. Zeker wanneer militaire 
staatsgrepen de weg vrijmaken naar onrechtvaardige wetgeving verliest de 
wet haar wetsgrond. 

3 Gedragslijnen: handelen. 
Wat staat bewuste christenen in dergelijke sociale omstandigheden te 
doen? 

Als het bij wet en macht gaat om een klassekwestie moet het antwoord 
gegeven worden op het terrein van de klassemoraal. NB: dat betekent niet 
dat de moraal onderworpen is aan de klassebelangen. Dan zou moraal ge
lijk te stellen zijn aan strategie en zelfs aanwending van intrinsiek te veroor
delen methoden toestaan (Lenin, Trotzky). 

Binnen de wettelijke en politieke ordening heeft iedere klasse haar histo
rische opdracht. De plicht tot revolutie bepaalt de fundamentele moraal 
van de onderdrukte klassen. Die taak is slechts geldig als keuze van de basis 
voor een alternatief sociaal project (doel) en geldt niet voor een directe stra
tegische toepassing (middelen). Ethisch-politiek radicalisme blijft zo uit
gesloten. 

II GEHOORZAAMHEID IN DE PRODUCTIEVERHOUDINGEN 

/ Gegevens uit de realiteit: zien. 
Gehoorzaamheid op het sociale vlak strekt zich ook uit tot economische 
verhoudingen (de wereld van macht en arbeid). Productieverhoudingen 
zijn menselijke verhoudingen. Ieder van de dragers daarvan is daarom mo
reel verantwoordelijk. Het sociale systeem waarin wij leven is gefundeerd 
op uitbuiting van de ene klasse door de andere. Wie de realiteit van die uit
buiting niet ziet wordt belemmerd om de sociale moraal zuiver te zien. 

2 Geloofswijzers: beoordelen. 
De leer van de kerk heeft eeuwenlang de orde geprezen en privébezit verde
digd. Zo werd die leer een ideologie die de status quo bevorderde. 

Toen het inzicht opkwam dat privébezit vrucht is van roof en diefstal, 
ging de kerk een andere koers varen. M.n. in Latijns-Amerika is het sociale 
bewustzijn in dit opzicht sterk ontwikkeld. De extreme armoede op dit con
tinent en het systeem dat die armoede voortbrengt, het kapitalistisch libera
lisme, werd veroordeeld als anti-evangelisch (Puebla). 
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3 Gedragslijnen: handelen. 
De individuen binnen de verschillende klassen in de productieverhoudingen 
hebben elk een eigen taak. De uitgebuiten hebben het recht te vechten tegen 
het uitbuitingssysteem binnen een plan van handelen dat, mede om ethische 
redenen, rekening houdt met empirische voorwaarden. 

De mensen van de middenklasse zijn geroepen positie te kiezen gericht 
op hervorming van het systeem. De kapitalisten hebben enkele lessen van 
Marx nodig over hun meest elementaire staatsplichten. 

Concluderend is het resultaat dat de gezagsdragers van deze wereld slechts 
gehoorzaamheid verdienen in de mate waarin zij middelaars zijn van het 
gezag van God. De ethiek van gehoorzaamheid aan God is ethiek van de 
bevrijding van de mensen. Gehoorzaamheid van de christen in het sociale 
vlak kan daarom nooit absoluut zijn maar altijd relatief, nl. in betrekking 
tot God. Als zodanig moet zij kritisch-sociale gehoorzaamheid zijn die de 
imperatief van de revolutie voorschrijft voor het overwinnen van sociale 
structuren die hen beheersen. 

De theologische zorg geldt in deze problematiek daarom niet de ethiek 
van sociale gehoorzaamheid maar de ethiek van de vrijheid. De zaak van 
de onderdrukte is de zaak van de gekruisigde. 

De constituerende elementen van het theoretisch proces zijn, mede door de 
beperkte omvang, hier heel duidelijk te volgen: 

Het primaat van de praxis blijkt duidelijk doordat vertrekpunt en doel
stelling allebei in de praxis liggen. De zaak van de onderdrukte is de inzet 
van het hele theoretisch proces. 

De verschillende fasen van de theologische productie zijn goed waar te 
nemen in de stappen zien, beoordelen en handelen. 

Voor het zien van de problemen van de praxis gebruikt de theoloog de 
ogen van de socio-analytische bemiddeling. De analyse verraadt tot in het 
woordgebruik (klassebelangen, kapitalisme, staatsapparaten, uitbuiting 
enz.) dat de theoloog met marxistische ogen naar de sociale verhoudingen 
kijkt. Daarmee is de grondstof voor het theologisch proces geleverd. 

Voor het beoordelen van de thematiek hanteert de theoloog het theolo
gisch perspectief. In de hermeneutische bemiddeling gebruikt hij het theo
logisch begrippenapparaat (bijbelgegevens, kerkelijke traditie, officiële leer
uitspraken enz.) om specifiek theologische kennis te produceren. 

Voor de oriëntatie van het handelen in de praxis is de output van het 
theoretisch proces een praktische bemiddeling. Het resultaat van de theolo
gische productie levert concrete uitgangspunten en richtlijnen voor de 
praxis van bevrijding op. 

Duidelijk is in dit geheel ook te signaleren op welke manier binnen het 
proces zich de epistemologische breuk voltrekt. In de aanlevering van de 
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grondstof is het marxisme onversneden te herkennen. Maar de bewerking 
door het theologisch begrippenapparaat laat zien, dat de theoloog breekt 
met marxistische kennis en een theologisch eindproduct aflevert. De impe
ratief van de revolutie blijft wel staan maar zij is gebonden aan de ethische 
grenzen die de theologie stelt. In het resultaat is gebroken met de marxisti
sche opvatting dat de klassebelangen elke strategie rechtvaardigen. De 
praktijken van de klasse worden dus altijd moreel gekwalificeerd. 
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3 VERKONDIGING 

3.0 Het ecclesiologisch kader: kerkelijke basisgemeenschappen 

De nieuwe manier van theologiseren binnen de bevrijdingstheologie heeft 
ook de ecclesiologie ingrijpend beïnvloed. Het meest karakteristiek is in dit 
verband het ontstaan van de zogenaamde kerkelijke basisgemeenschap
pen"'*'. Ook Boff ziet hier de nieuwe gestalte van de kerk te voorschijn 
komen"". Uiteraard verschijnen de verkondiging en de diakonie als pri
maire functies van de kerk binnen deze nieuwe kerk vorm. Maar de uitwer
king van deze functies wordt sterk bepaald door het ecclesiologisch kader 
waarbinnen ze aan de orde komen. Voordat het onderzoek zich vervolgens 
richt op verkondiging en diakonie is het daarom nodig eerst een korte ex-
curs in te lassen over Boffs ecclesiologie. 

Een belangrijk motief dat sinds de zeventiger jaren zijn intrede gedaan 
heeft in de bevrijdingstheologie (m.n. door toedoen van Leonardo BofO is 
de gedachte, dat de Latijnsamerikaanse kerk in ballingschap leeft. De ver
wachting van een mogelijk snelle omwenteling, die in de zestiger jaren me
de werd gewekt door de theologie van de revolutie, werd gesmoord in veel 
tegenstand. Repressieve dictaturen en kerkelijke tegenstand van conserva
tieve krachten deden het inzicht doorbreken dat de historische bevrij-
dingspraxis een langdurig proces zou worden'"^. Boff, die dit proces nog 
versterkt ziet door het onomkeerbaar voortschrijden van de secularisatie, 
vertaalt dit motief in een 'diaspora-ecclesiologie'. Kern daarvan is wel, dat 
hij breekt met de klassieke opvatting van de kerk als de wereldomspannen
de christenheid, zoals Rome die altijd heeft uitgedragen. De kerk is niet pri
mair een volksgemeenschap, maar een gemeente in de diaspora. De wereld
kerk is daarom ook geen internationaal instituut maar een netwerk van 
gemeenten"". Het spreekt vanzelf dat op deze manier veel nadruk komt te 
liggen op de zelfstandigheid van handelen van de plaatselijke gemeente. 

100. Zie voor een uitvoerige beschrijving van ontstaan, karakter en functioneren 
van de kerkelijke basisgemeenschappen in Latijns-Amerika: Berma Klein Gol-
dewijk. Praktijk of principe. Basisgemeenschappen en de ecclesiologie van Le
onardo Boff. Kampen 1991, 17-184. 

101. Vgl. Die Physiognomic der Basisgemeinden. Herausforderung durch neue 
Formen kirchlichen Lebens (in: Die Befreiung der Armen. Freiburg 1986, 
81-98). 

102. Zie voor de ballingschaps-gedachte in de bevrijdingstheologie uitvoeriger: 
Theo Witvliet, Een plaats onder de zon, 159-166. 

103. The illusion of a new christendom (in: The church at the crossroads. Christi
ans in Latin America: from Medellin to Puebla 1968-1978. Rome 1978, 
63-72). 
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Dat is dan ook een belangrijke trek van de kerkelijke basisgemeenschappen 
(KBG's)"^. 

Daarmee hangt een andere karakteristiek samen. Typerend voor de amb
telijke structuur van de rooms-katholieke kerk is altijd de hiërarchische op
bouw geweest. De bevrijdingstheologie breekt met dit model. Primair voor 
de constituering van de kerk is de doop en de gedoopte. Ieder kerklid is le
vend, actief en deelnemend subject van de kerk. Juist omdat zij kerk van 
de armen wil zijn, die zich ook letterlijk de zaak van de armen eigen maakt, 
verdraagt de klassieke ambtsopvatting zich niet met het karakter van de 
KBG's"". Basis en clerus sluiten elkaar uit. Daarom kenmerken de KBG's 
zich door een lekenambt op basis van gelijkheid van de leden'"*. 

Het beeld van de kerk dat de KBG's geven heeft twee fundamentele com
ponenten: een intrakerkelijke en een extra-kerkelijke. Als geloofsgemeen
schap vertonen ze een kerkelijke dimensie. Als actiegemeenschap (Boff 
hanteert vaak de aanduiding liefdesgemeenschap, naar het begrip 'agapè' 
als aanduiding van de praxis van de liefde) vertonen ze een wereldlijke di
mensie. Ze vormen enerzijds een cellen-kerk, anderzijds zijn het sociale ba
sisgroepen binnen de maatschappij'"^. Het is de meest directe verbinding 

104. In dit verband wordt wel verwezen naar de winst die de Reformatie heeft ge
boekt in haar visie op de kerk, toen zij brak met Rome. Vgl. Berma Klein Gol
dewij k, Kerkelijke basisgemeenschappen in Latijns Amerika: een nieuwe re
formatie of een nieuwe romantisering? (in: Jurjen Beumer (ed.), Bevrijdings
theologie, vormen en varianten. Baarn 1990, 30-54. 

105. Theologie der Befreiung. Eine Einfuhrung in ihre Grundlagen (Zeitschrift fur 
Missionswissenschaft 69 (1985) 161-187) 173. 

106. The illusion of a new christendom, 68. Overigens erkent Boff wel dat buiten 
de basisgemeenten de hiërarchie de ambtelijke structuur van de kerk domi
neert. In zijn ecclesiologie geeft hij geen uitgekristalliseerde visie op die tegen
stelling binnen de realiteit. Enerzijds tracht hij soms de verdere ambtelijke 
structuur (ook op wereldniveau) te herinterpreteren vanuit de principes van de 
KBG's. Vgl. Mit den Fussen am Boden. Theologie aus dem Leben des Volkes. 
Düsseldorf 1986, 108. Anderzijds ziet hij een enkele maal ook voor de kerk-
hierarchie een aparte taak weggelegd in haar eigen verantwoordelijkheden 
m.b.t. haar benadering van de armen in de kerk. Vgl. Die Option fur die Ar
men, 250-251. Ongetwijfeld hangt deze ambivalentie ook samen met de kriti
sche houding van het Vaticaan ten opzichte van de bevrijdingstheologie. 
M.b.t. de situatie in Europa ziet Boff een veel scherpere scheiding optreden 
tussen de hiërarchisch geleide kerk en de basisbeweging. Hij signaleert dat de 
laatste vaak als 'parallelkerk' functioneert. De oorzaak daarvoor zoekt hij bij 
de 'plaag van het clericalisme', die de kerk in tweeen splijt en clerici en leken 
vaak als tegenstanders tegenover elkaar plaatst; O caminho da Igreja na Euro
pa (Revista Eclesidstica Brasileira 45 (1985) 152-160) 156 v. 

107. Vgl. op dit punt uitvoerig Comunidade Eclesial - comunidade politica. En-
saios de eclesiologia politica. Petrópolis 1978. 
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tussen kerk en wereld, nl. in een samenlevingsverband, waarbinnen kerke
lijk en maatschappelijk leven consequent op elkaar betrokken worden in 
de praxis van het dagelijks leven"'^ 

Het kan niet verwonderen, dat binnen dit kader het zwaartepunt van de 
gemeente niet ligt in de religieuze praxis, maar in de ethische, m.n. de poH-
tieke praxis"". 

Globaal is hiermee het ecclesiologisch kader aangegeven, waarbinnen de 
functies van de kerk bij Boff ter sprake komen. Overigens blijkt juist hier 
hoe het primaat van de praxis het allesbeheersend uitgangspunt is. De 
KBG's zijn de drager van de bevrijdende praxis. Daardoor zijn zij het in 
feite die de agenda van de theologie schrijven. Overigens betekent dat niet, 
dat zij de problematiek van de praxis als de vragen van de theorie aan de 
theologen uitbesteden. Zij willen zelf subject van de theologie zijn en ma
ken daarvan een collectieve praktijk. De reflectie wordt consequent terug
geplaatst binnen het collectief van de KBG. Dat maakt de professionele 
theoloog niet overbodig. Zijn specifieke functie wordt de gemeenschap te 
helpen om kritisch het geloof te doordenken. Daarom moet de theoloog or
ganisch aan de gemeenschap verbonden zijn als levend en actief lid"". 

3.1 Concentratie op het Woord of primaat van de praxis? 

Nu het ecclesiologisch kader geschetst is kan het onderzoek zich richten op 
de doorwerking van de methodische uitgangspunten in de verkondiging. 

Een van de meest opvallende ontwikkehngen binnen de KBG's is wel, dat 
de gemeenschappen zich vormen rond het evangelie. Zeker voor de rooms-
katholieke kerk is dat een verrassend gegeven. ,,In het verleden legden wij, 
de leden van de clerus, beslag op de bijbel en hadden een monopoHe op 
diens interpretatie. We namen de bijbel uit de handen van de gewone men
sen, deden hem op slot en gooiden de sleutel weg'"". Maar nu vormt de 
basisgemeenschap zich rond het Woord. Niet primair rond de priester. Er 
komen ongetwijfeld priesters voor binnen de KBG's, maar zij zijn evenals 

108. Hoe radicaal die verbinding in de praktijk gelegd wordt blijkt duidelijk in het 
verslag van een werkbezoek, dat Boff bracht aan diverse KBG's: ,,... indieser 
Gruppe batte vor einigen Wochen eigentlich getauft werden sollen. Aber das 
dortige Koordinationsteam habe gefunden, es sei noch zu früh, weil sich die 
Gemeinde nicht dem Kampf um die Strasse angeschlossen habe." Mit den 
Füssen am Boden, 195. 

109. The illusion of a new christendom, 71. 
110. Die Physiognomie der Basisgemeinden, 95-96. Vgl. Gegen die Knechtschaft 

des rationalen Wissens, 134-138. 
111. Carlos Mesters, Het gebruik van de bijbel in kerkelijke basisgemeenschappen 

(in: J.Th.Witvliet (ed.), Bevrijdingstheologie in de derde wereld. Teksten uit 
Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Delft 1990, 43-59) 49. 
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alle anderen toehoorders van het bevrijdende Woord"^. Ongetwijfeld is 
dit een fundamentele wending in de wijze waarop de (R.K.) kerk een plaats 
geeft aan het evangelie. 

Toch is niet op het eerste gezicht duidelijk op welke manier die wending 
te interpreteren is. Want juist bij zijn definitie van het bovennatuurlijke is 
Boffin zijn interpretatie van het heil een belangrijke wissel gepasseerd. Het 
heil is in zijn visie al aanwezig in de geschiedenis. De toeëigening van het 
heil is daarom ook niet per definitie verbonden aan het geloof. 

In dit kader oefent hij kritiek op de centrale plaats die in de theologie 
altijd aan het Woord is gegeven. Het heil werd gedacht als een gebeuren, 
dat zich verwerkelijkt in het gelovig horen naar het Woord, het aanvaarden 
van het sacrament en het behoren bij de kerkelijke gemeenschap. (Ge
loof s)concentratie op het Woord dus. Maar Bof f ziet dat als een wrange 
vrucht van de verbinding die het christendom is aangegaan met het helle
nisme, die leidde tot de overaccentuering van kennis-inhouden en verwaar
lozing van het zichtbare bereik van het heil. De accentsverschuiving binnen 
de theologie van geloofsweten naar geloofservaring acht hij in dit opzicht 
een stap vooruit, maar nog altijd niet voldoende, omdat zo het heil nog al
tijd bepaald blijft binnen de bewustzijnshorizon. De sterke nadruk op het 
Woord typeert hij in dit verband als 'logocentrisme' of ook wel als 'idea-
Hsme', dat het primaat toekent aan het bewustzijn"^ Zulk theologisch 
ideaUsme ziet weten als voorwaarde voor zijn. Daarom is voor het heil ken
nis van fundamenteel belang. Het heil hangt af van van het aannemen van 
de boodschap, waarbij het verbaal-auditieve aspect beslissend is. 

Vanuit zijn omsmelting van de heilsorde breekt Bof f radicaal met de vi
sie, dat Woord, sacrament en kerk besHssend zouden zijn voor de toe-eige-
ning van het heil"''. Dat uitgangspunt moet fundamentele gevolgen heb
ben voor de plaats die toegekend wordt aan de verkondiging van het evan
gelie en haar betekenis voor de kerk. Niet door de prediking van de verlos
sing wordt de mens behouden, maar door zijn handelen"^ Ook hier heeft 
de praxis het besHssende primaat. 

3.2 Van verkondiging naar evangelisatie 

Het valt op dat klassieke termen als prediking en verkondiging weinig voor-

112. Die Physiognomie der Basisgemeinden, 91. 
113. Theologie ..., 181 v.v. 
114. Ibid. 
115. ,,Nicht durch die Predigt der Erlosung und den Glauben an sic wird der 

Mensch gerettet, sondern durch das Handeln in der Richtung des Glaubens, 
d.h. durch seine Bekehrung." Eine geschichtstheologische Kritik am Konsul-
tationspapier fur Puebla {Onentierung, Katholische Blatter fur weltanschauli-
che Information 43 (1979) 21-24) 24. 
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komen bij Boff als aanduiding van de publieke functie van de kerk inzake 
het Woord. In plaats daarvan hanteert hij vaker het begrip 'evangelisatie', 
waarmee ook een bredere functie dan alleen de Woordverkondiging aange
duid wil zijn. Daarmee grijpt hij terug op de terminologie van Puebla, waar 
gesproken werd van de 'evangeliserende kracht van de armen"'^. 

3.2.1 Karakter 
Wanneer de verkondigende taak van de kerk begrepen wordt vanuit het 
primaat van de praxis, verandert daarmee ook het karakter van die functie 
ingrijpend. Niet de proclamatie van het heil in Christus, maar geloofsver-
heldering van de praxis wordt het centrale motief". Binnen het begrip 
'evangelisatie' verbreedt de verkondiging van de kerk zich bij Boff dan ook 
tot een soort universele presentie van de armen in de samenleving, die van
uit zichzelf een bevrijdende spraak doet uitgaan in deze wereld. 

Natuurlijk staat de expHciete verkondiging daarbij voorop, zoals die in 
de basisgemeenschappen plaatsvindt. Maar Boff ziet die nadrukkelijk op
genomen in een veel bredere context, waarbij hij ook vormen van evangeli
satie aanwijst in de manier waarop de armen hun leven leiden, in de klacht 
over de ellende van hun leven en zelfs in hun loutere aanwezigheid in de 
samenleving"*. 

Hij werkt dat zo uit, dat de materiële armoede een openheid naar God 
met zich meebrengt, die in staat is anderen te bekeren. Bovendien stijgt er 
uit het leven van de armen een kreet op, die gerechtigheid eist. De klacht 
die daarom hoorbaar wordt onder de armen onthult het onrecht van deze 
wereld en is in staat de samenleving te veranderen. Zelfs is hun stille aanwe
zigheid in de samenleving een schouwspel dat het geweten wakker roept. 
Volgens Matt.25 zijn zij het tribunaal van kerk en maatschappij'". 

Op deze wijze krijgt de evangelisatie volledig het karakter van het door
lichten van de praxis. In de meest toegespitste vorm gebeurt dat uiteraard 
in de basisgemeenschappen. Daarbij speelt zich volgens Boff een dubbele 
dialectiek af: 

Enerzijds is daar de dialectiek van de macht van het Woord. Daarmee 
wil aangeduid zijn, dat het Woord waarmee het evangelie aan onderdruk
ten en onderdrukkers wordt verkondigd een middel is om op te roepen tot 
verandering en gelijkheid. 

Anderzijds is daar de dialectiek van het Woord van de macht. Daarmee 
geeft hij aan, dat de historische conflicten zelf bijdragen tot het opwekken 

116. Puebla 910 en 1147. Vgl. voor de teksten van Puebla: Puebla. De evangelisatie 
in het heden en in de toekomst van Latijns Amerika. Amersfoort z.j. 

117. Vgl. Theologie ..., 207 v.v. 
118. Option für die Armen, I'W-IAA. 
119. Ibid. 
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en veranderen van het geweten van de mensen die daarin verwikkeld 
zijn'^". Hier is de consequentie van het uitgangspunt dat de prediking niet 
beshssend is voor de toeeigening van het heil. De macht van het Woord kan 
pas aan de dag treden als de macht van de praxis onder woorden gebracht 
wordt. 

3.2.2 Methode 
Uiteraard is dit karakter van de evangelisatie van grote betekenis voor de 
methode die binnen de basisgemeenschappen gehanteerd wordt. Daarbij 
maakt het horen naar het verkondigde Woord plaats voor het gezamenlijk 
bezig zijn met de Schrift. Binnen de basisgemeenschap evangeliseren de ar
men zichzelf via de gemeenschappelijke lezing van het evangelie'^'. De 
kern van deze expliciete evangelisatie is dat evangelie en leven in een 
groepsgebeuren systematisch met elkaar in verband gebracht worden'^^. 

De interesse van het volk is praktisch. Daarom staat daarbij met de 
boodschap van de Schrift voorop, maar de vraag waarmee de Schrift bena
derd wordt'^^ In de regel is dat een kwestie die opkomt vanuit het prakti
sche leven van de basisgemeenschap. In de reflectie van de KBG's gaat men 
altijd uit van de werkelijkheid, van een kwestie die de gemeenschapsleden 
opwerpen. 

Op dat moment treedt de methode in werking, die Boff ook beschrijft 
voor de theologische praxis. De drie momenten van socio-analytische, her-

120. Option fur die Armen, 248. 
121 Option fur die Armen, 240. Het begrip 'lezing' staat daarbij niet letterlijk 

voor het gezamenlijk lezen van de tekst. Bedoeld is, dat evangelisatie in de 
KBG niet plaatsvindt in een verkondigende vorm, gericht tot de gemeenschap, 
maar dat men zich in een gemeenschappelijk proces confronteert met de 
Schrift. Het gaat daarbij om een collectieve reflectie van de werkelijkheid on
der het perspectief van het evangelie. Lezen en kunnen lezen is daarbij niet 
eens steeds voorondersteld. Boff acht dit met name van belang in streken waar 
veel analfabetisme heerst. ,,Wann hat denn Jesus em Zertifikat in Lesenkon-
nen verlangt, damit jemand Apostel werden konnte? ... Aber darf Lesen- und 
Schreibenkonnen wirklich eine unaufgebbare Vorbedingung fur die Verkundi-
gung des Glaubens sein? . Gibt es einen Weg zum Wort des Evangeliums, 
der nicht uber das Buch der Evangeliën fuhrt? Jesus hat anscheinend nicht so 
gedacht, denn er hat nichts Schnfthches hintergelassen und auch keinen for-
mellen Auftrag dazu gegeben." Mit den Pussen am Boden, 48. 

122 Mit den Pussen am Boden, 86. 
123. In de bevrijdingstheologie wordt in dit verband wel gesproken over de praxio-

logische dimensie van de lezing van de bijbel. Vgl. J H. de Wit, Leerlingen van 
de armen. Een onderzoek naar de betekenis van de Latijnsamenkaanse volkse 
lezing van de bijbel in de hermeneutische ontwerpen en exegetisch praktijk van 
C.Mesters, J.S Croatto en M.Schwantes. Amsterdam 1991, 42-55. 
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meneutische en praktische bemiddeling vinden we ook op het 'volkse' ni
veau van de basisgemeenschap'^". Uitgaande van de sociale analyse van de 
aangesneden kwestie vergelijkt men de situatie met het Woord van God. 
Dit hermeneutisch aspect valt uiteen in twee momenten. Men stelt de bete
kenis van de tekst vast. Vervolgens gaat men op basis van deze textuele be
tekenis op zoek naar de actuele betekenis. D.w.z. de betekenis die de tekst 
krijgt in het licht van de situatie die in de aandacht staat. M.n. dit laatste 
moment ontvangt alle aandacht. Het verstaan van de Schrift staat bij voor
baat in het teken van het bevrijdingsproces. Ook hier geeft de praktische 
interesse de doorslag. Alleen een interpretatie die leidt tot bekering (of re
volutie) voldoet met het oog op de bevrijdingspraxis'^'. Op die manier 
tracht men richtingwijzers te ontlenen aan de vergelijking tussen de geana
lyseerde werkelijkheid en het bereflecteerde evangelie. Daarmee gewapend 
gaat men terug naar de werkelijkheid. 

Uiteraard maakt men bij dit proces wel zo veel mogelijk gebruik van de 
diensten van een intellectueel (b.v. een sociaal wetenschapper voor de so-
cio-analytische bemiddeling of een theoloog voor de letterlijke exegese), 
maar essentieel is dat het eigen inzicht van het volk principieel op het zelfde 
niveau staat als het intellectuele weten. Pas in een gelijkwaardige uitwisse
ling van deze beide soorten kennis ontstaat ruimte voor een echte 'volkse' 
lezing van de Schrift'^'. 

In Boffs theologie blijft het wat dit onderwerp betreft bij elementaire 
aanzetten, maar methodisch heeft hij veel invloed gehad op bevrijdingsthe
ologen, die zich hebben beziggehouden met hermeneutiek en exegese in het 
kader van de volkse lezing van de bijbel in de basisgemeenschappen'^'. 

3.3 De armen als subject van evangelisatie 

De radicale metamorfose die de verkondiging als functie van de kerk bij 
Boff ondergaat mist uiteraard ook verder zijn uitwerking niet. Omdat van
uit het primaat van de praxis de evangelisatie een universeel karakter krijgt 
zijn, als het gaat om het subject en het adres van de verkondiging, de ge
bruikelijke categorieën niet langer te hanteren. 

Allereerst blijkt dat subject en adres van de verkondiging bepaald wor
den door de klassen in de maatschappij die betrokken zijn bij het proces 
van onderdrukking en de praxis van de bevrijding. Wie het subject van de 
evangelisatie is bij Boff kan nauwelijks een vraag heten, als de armen alleen 
al door hun aanwezigheid een evangelische spraak doen uitgaan naar de sa-

124. Die Physiognomic der Basisgemeinden, 97-98. 
125. Wat is theologie van de bevrijding? 43-44. 
126. Gegen die Knechtschaft des rationalen Wissens, 134-138. 
127. Vgl. J.H. de Wit, a.w. passim. 
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menleving. Hoewel hij kort memoreert, dat de armen ook adres van de ver
kondiging zijn - uit Jezus' woorden en daden blijkt, dat het evangelie 
zelfs bij voorkeur aan hen gericht is (Luk. 7,22) - laat hij dat aspect verder 
onbesproken'28. Alle aandacht valt op het feit, dat de armen zelf het evan
gelie verkondigen in de samenleving. 

Uiteraard zijn daarbij de rijken en de middenklassen het adres van de 
evangeUsatie. De niet-arme moet zich bekeren tot de arme Christus in zijn 
armen. De confrontatie met het Woord betekent voor hen een radicale keu
ze tussen God en de mammon'^'. 

Maar Boff vertaalt het subject van de evangelisatie niet alleen in catego
rieën van maatschappelijke klassen. Vanuit zijn ecclesiologisch kader valt 
te verwachten dat zijn visie op het lekenambt ook in dit opzicht doorwerkt. 
Hij breekt dan ook nadrukkelijk met de klassieke rooms-katholieke onder
scheiding tussen 'ecclesia docens' en 'ecclesia discens''^". 

Hoewel in dit kader uiteraard het hoofdaccent ligt op de volkse lezing 
van de bijbel binnen de basisgemeenschappen valt het op, dat die niet eens 
voorop staat. Voorop staat de evangelisatie binnen het gezin. De over
dracht van het erfgoed van het geloof vindt primair daar plaats"'. 

128. Option für die Armen, 240. 
129. Option für die Armen, 246-247. 
130. Gegen die Knechtschaft des rationalen Wissens, 109 v.v. 
131. Option für die Armen, 240. 
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4 DiAKONIA 

Als er één aspect voor de hand ligt om een bevrijdingstheologie door te me
ten met betrekking tot de uitwerking van haar uitgangspunten dan is dat 
wel haar visie op de diaconale taak van de kerk. Die diakonia, eeuwenlang 
door de kerk opgevat en gepraktiseerd als hulp voor hulpelozen en nood-
druftigen, is uitgangspunt en inzet van alle bevrijdingstheologie. De praxis 
waarin de bevrijding van de arme gerealiseerd wordt, is de wortel die het 
karakter van de theologie bepaalt'". Juist omdat hier vertrekpunt en 
doelstelling van de theologie liggen zal op dit centrale punt blijken op welke 
manier de methodische fundering doorwerkt in het theologisch huis dat 
daarop gebouwd is en wordt. 

De diaconale thematiek stelt Boff meestal aan de orde vanuit de zgn. 
'optie voor de armen', zoals die verwoord is op de bisschoppenconferentie 
in Puebla (1979). 

4.1 Optie voor de armen 

In Puebla sprak het Latijnsamerikaanse episcopaat zich uit over de bevrij
dingstheologie zoals die zich tot dat moment ontwikkeld had'". Centraal 
gegeven in deze uitspraak was de zgn. 'voorkeursoptie voor de armen', 
waarmee de bisschoppen aangaven, dat de kerk zich solidair moet opstellen 
met het verdrukte Latijnsamerikaanse volk en zich zal inzetten voor de be
vrijding van de armen. Daarmee werd ruimte geschapen voor een kritisch 
sociaal diaconaat. Voor de theologische uitwerking van dit aspect beroept 
Boff zich vaak op het document van Puebla"". De optie voor de armen is 

132. Theologie ...,42. 
133. Zie voor een uitvoerige analyse en toelichting op het document van Puebla: 

H.J. Prien, Puebla (in: id. (ed.), Lateinamerika: Gesellschaft, Kirche, Theolo
gie. Band 2: Der Streit um die Theologie der Befreiung. Göttingen 1981, 
61-208). 

134. Dit beroep op Puebla is niet helemaal zonder problemen. De uitspraken wor
den theologisch zeer verschillend geïnterpreteerd; vgl. J.C.Scannone, Diverses 
interpretations latino-américaines du document de Puebla {Lumen Vitae, re
vue internationale de la formation religieuse XXXV (1980) 2, 211-227). Boff 
zelf heeft een kort commentaar op de uitspraken van Puebla gepubliceerd, 
waarin hij er sterk de nadruk op legt, dat in Puebla de marxistische maat
schappij-analyse niet uitdrukkelijk is veroordeeld, terwijl daar bij de voorbe
reiding van de conferentie wel van diverse kanten op aan gewerkt was. Vgl. 
Clodovis Boff, Puebla, ,,Evangelizacao, ideologias e politica", Ganhos e 
questöes, (Revista Eclesidstica Brasileira 39 (1979) 101-104. Inderdaad is dit 
gezien de voorgeschiedenis van Puebla opmerkelijk. Tegelijk staat het vast, 
dat het document van Puebla wel veel voorbehoud maakt ten aanzien van de 
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het vertrekpunt vanwaaruit hij het diaconale optreden van de kerk in kaart 
brengt'". 

4.1.1 Wie zijn de armen? 
De vraag wie de armen zijn krijgt bij Boff erg veel aandacht. Dat hangt 
samen met zijn opvatting over de manier waarop de kerk haar diaconale 
taak in de geschiedenis tot nu toe gestalte heeft gegeven. In zijn visie heeft 
de kerk in feite altijd achter de feiten aan gelopen, doordat haar zorg voor 
de armen uitging van de maatschappijstructuur die juist tot armoede leid
de. De arme bleef zo een individu, die binnen het sociale systeem wel een 
andere plaats kon krijgen. Maar het systeem zelf bleef onaangetast. Het in
dividueel gerichte diaconaat van de kerk betekende daarom niet meer dan 
dat de 'kruimeltjes' van de samenleving aan de armen werden 
toebedeeld"'. 

Voor een adequaat diaconaat is het nodig de armen te kennen in de ach
tergrond en oorzaken van hun armoede. Boff gebruikt voor de analyse 
daarvan de inzichten van de dependentietheorie'". Zo wil hij doorstoten 
naar de maatschappelijke achtergrond van de arme, naar de structuren die 
hem situeren en zijn lot bepalen. Wanneer die structuren de armen gevan
gen houden, volstaat het niet individuele armen te helpen andere omstan
digheden te verkrijgen. In zijn plaats komen er weer anderen in de greep 
van de onderdrukkende structuur. Pas wanneer de arme gekend wordt in 
de oorzaak van zijn armoede kan een richting gewezen woren voor effectief 
handelen. Alleen dan kan diaconaat werkelijk bevrijdend zijn. 

Vanuit deze gedachtengang komt Boff tot de volgende benadering van 
de armen'^*: allereerst zijn zij een collectief verschijnsel. Wie de arme als 
individu beschouwt, maakt hem los van zijn maatschappelijke achter
grond. In die kijk op de arme ziet men de bomen maar niet het bos. Ook 
in het aanwijzen van de oorzaken blijft die visie aan de oppervlakte. Hoog
uit weet men morele (armoede als gevolg van onwetendheid en luiheid, of 

marxistische maatschappij-analyse. Vgl. b.v. Puebla 405. 406. 544. 545. Ver
dere analyse en beoordeling van de interpretatie van het Puebla-document valt 
buiten het bestek van deze studie. 

135. Vgl. m.n. Option für die Armen, 18-31. 174-260. 
136. Option für die Armen, 198. Dit is bij Boff meer dan een globale, niet onder

bouwde taxatie. Hij trekt deze conclusie aan de hand van een kort samenvat
tend overzicht van ruim duizend jaar diaconale geschiedenis; A.w. 174-196. 

137. Zie voor de verwerking van de dependentie-theorie in bevrijdingstheologie: 
Gonzalo Arroyo, Afhankelijkheidstheorie, een geldige bemiddeling voor de 
bevrijdingstheologie? (in: J. van Nieuwenhove (ed.). Bevrijding en christelijk 
geloof in Latijns-Amerika en Nederland. Baarn 1980, 55-68). 

138. Option für die Armen, 18-31. 
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hebzucht van anderen) of natuurhjke oorzaken (armoede als gegeven in de 
samenleving) aan te wijzen. Zo'n visie leidt tot bijstandsverlening. De arme 
wordt dan niet mondig gemaakt. Er is geen sprake van echte bevrijding. 

Kenmerkend voor de hedendaagse armoede is juist, dat het een sociaal, 
structureel probleem is. Zeker in de landen van de Derde Wereld valt dat 
op. In het verlengde daarvan wordt duidelijk, dat armoede geen natuurlijk 
gegeven is. Als armoede een structureel probleem is, wil dat zeggen, dat het 
economisch systeem armen creëert. De achtergrond van armoede ligt dus 
in uitbuiting en uitstoting. Boff onderscheidt in dat kader tussen 'gemargi
naliseerden' (d.w.z. mensen die niet echt deel uitmaken van het economisch 
systeem en daardoor nauwelijks boven de overlevingsgrens uitkomen, zoals 
werklozen, onderbetaalden en maatschappelijke randfiguren) en 'uitgebui-
ten' (d.w.z. mensen die wel deelnemen aan het arbeidsproces, maar zich 
door hun armoede aan de onderkant van de samenleving bevinden). 

Doordat de situatie van deze armen wortelt in het sociaal-economisch 
systeem kan hun bevrijding alleen plaatsvinden door verandering van de 
sociaal-economische structuren. Voor deze armen is het bestaan daarom 
per definitie verbonden aan de idee van de revolutie. De arme van vandaag 
vraagt om rechtvaardigheid. 

Op deze wijze worden de armen benaderd als een sociale en economische 
categorie. Toch zijn er ook andere vormen van onderdrukking. Boff noemt 
in dit verband vooral negers, indianen en vrouwen. Hoewel hij in dit ver
band eerder spreekt van sociaal-culturele armoede, brengt hij ook hun si
tuatie in verband met de economische armoede. In feite is hun positie ook 
vaak te typeren als marginalisering of uitbuiting als gevolg van het sociaal-
economisch systeem. 

Uiteraard wordt deze analyse van de situatie van de armen sterk bepaald 
door de Latijnsamerikaanse context. In Europa zoekt Boff de armen dan 
ook meer bij de werklozen, bejaarden en drugsverslaafden'^'. Toch ziet 
hij het probleem van de armen als een internationaal probleem, dat veroor
zaakt wordt door het kapitalistisch systeem dat de landen van het centrum 
(Noord) verbindt aan de landen van de periferie (Zuid)''"'. 

139. O caminho da Igreja na Europa, 158. 
140. Deze visie op het Noord-Zuid-conflict speelt voortdurend een rol in Boffs ana

lyses. Option Für die Armen, 28-31, vgl. Norbert Greinacher; Clodovis Boff, 
Umkehr und Neubeginn. Der Nord-Süd-Konflikt als Herausforderung an die 
Theologie und die Kirche Europas. Freiburg 1986, 47-67. Zie voor een wat 
bredere behandeling van de diverse aspecten die samenhangen met het Noord-
Zuid-conflict en de wijze waarop bevrijdingstheologie deze aspecten verwerkt 
het themanummer dat het tijdschrift Concilium aan deze problematiek wijd
de: Christelijke ethiek en economie: Het Noord-Zuid conflict. (Concilium 16 
(1980) 10). 
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4.1.2 Wat betekent de optie voor de armen? 
Als vaststaat wie de armen zijn, is het belangrijk de kenmerken van de op
tie voor de armen in kaart te brengen. Daarmee komen immers de contou
ren van het nieuwe diaconaat in beeld''". 

Allereerst spreekt Bof f in dit verband van een praktische optie. Wie kiest 
voor de armen kan zich niet tevreden stellen met gevoelens van medelijden 
of woorden alleen. Natuurlijk sluit een keus voor de armen gevoelens van 
medelijden en verontwaardiging in. Maar werkelijk medelijden handelt, 
het is actief. Hetzelfde geldt voor woorden. Het is nodig dat onrecht aange
klaagd wordt en dat profetisch protest wordt aangetekend. Maar waarach
tige profetie gaat over tot daden. Optie voor de armen vereist daarom in 
de eerste plaats handelen dat afgestemd zal zijn op de concrete werkelijk
heid om de situatie te veranderen. 

Een volgend kenmerk is solidariteit. De term 'optie voor de armen' kan 
nl. leiden tot bepaalde vormen van paternalisme ten opzichte van de ar
men. Boff ziet dat gevaar van twee kanten dreigen. Enerzijds is er het eco
nomisch paternalisme van rechts. Daarbij krijgt de arme vanuit de liberale 
technocratie te horen wat de rijken denken dat goed voor hem is. Een eco
nomische (en vaak incidentele) oplossing voor een structureel probleem van 
onrecht. Anderzijds is er het gevaar van politieke paternalisme van links. 
Daarbij treedt een politieke avant-garde op om via revolutie te bewerken 
wat men goed acht voor het volk. De armen zelf worden daarbij slechts ge
manipuleerd. Kenmerkend voor een echte optie voor de armen is zich soli
dair opstellen aan hun kant en zo deelnemen aan hun strijd. 

Tenslotte heeft de optie voor de armen een duidelijke politieke doelstel
ling. Uiteraard hangt dat direct samen met de analyse van de situatie van 
de armen. Als armoede een structureel probleem is, dat uitgaat boven de 
problematiek van de individuele arme, kan een optie voor de armen niet 
blijven steken in liefdadigheid die zich slechts richt op het individu. Het 
systeem moet veranderd wil de armoede overwonnen worden. Daarom is 
optie voor de armen vooral een politieke keus. 

In deze kenmerken komt duidelijk uit, dat de optie voor de armen in fei
te een aanduiding is van de praxis die inzet en uitgangspunt is voor alle be
vrijdingstheologie. 

4.2 Diaconie van de bevrijding 

Vanuit de kenmerken van de optie voor de armen vormen zich globaal de 
trekken van een 'diaconie van de bevrijding'. Hoewel Boff zich in dit ver
band meestal alleen beperkt tot het algemene theologische kader, waarbin-

141. Option für die Armen, 235-239. 
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nen de kerk haar diakonia zou moeten vormgeven, zijn enkele facetten van 
dit kritisch diaconaat wel aan te geven. 

4.2.1 De arme als subject van diaconaat 
In het verleden waren het economisch bestel en het sociale systeem afge
stemd op het begunstigen van beperkte groepen. De hiërarchie van de kerk 
behoorde daar zelf ook toe. Dat gaf aan haar zorg voor de armen een neer
buigend karakter, waarbij de armen object van diaconaat waren'''^ Dat 
kan alleen veranderen als de opvatting van macht en autoriteit in de kerk 
zich ook wijzigt. Het ambt als middel tot macht maakt mensen afhanke
lijk. In dat verband introduceert Boff ergens het begrip 'dienst-macht'. Al
le autoriteit in de kerk zou gekenmerkt moeten worden door dienst aan de 
ander. Zulke dienstbaarheid is gericht op de zelfstandigheid van de 
ander'«. 

Als de keus voor de armen een deelnemende optie is, kan de arme alleen 
maar subject zijn van het diaconaat. In de kerk zijn mensen wel vaak als 
object van liefde, bevrijding en evangelisatie behandeld. Haar diaconale 
activiteit bleef dan steken op het niveau van de liefdadigheid'''^. Maar ech
te naastenliefde ziet de ander als subject, als vrij, bewust wezen dat in eigen 
verantwoordelijkheid zijn leven gestalte geeft"'^ Het gaat niet aan kerk te 
zijn \oor de armen maar met de armen. 

4.2.2 Van aalmoes naar bevrijdingspraxis 
Wanneer de kerk de arme als subject ziet, verandert haar diaconaat ingrij
pend van karakter. Boff spreekt in dit verband over secularisering van de 
naastenliefde'"*. Hij bedoelt daarmee het proces, waarbij het diaconale 
handelen losgemaakt wordt uit de hiërarchische sfeer van de officiële kerk 
en vervolgens in handen van de leken gelegd wordt en daarna zelfs in feite 
overgeheveld wordt van de kerk naar de klasse van de armen zelf. 

Doorslaggevend voor dit proces is de socio-analytische bemiddehng die 
gekozen wordt. De achtergrond van de falende kerkelijke armenzorg door 
de eeuwen heen was haar gebrek aan inzicht in de oorzaken van de armoe
de. Wanneer de kerk in die fout blijft vervallen zal de armoede nooit over
wonnen worden. Bij een empiristische of functionalistische analyse van de 
oorzaken van de armoede zal diaconaat nooit uitkomen boven incidentele 
hulpverlening (aalmoezen)'"'. 

142. Option für die Armen, 198. 
143. Mit den Füssen am Boden, 165-166. 
144. Option für die Armen, 200. 
145. Mit den Füssen am Boden, 93-94. 
146. Option für die Armen, 198. 
147. Wat is theologie van de bevrijding? 34-35. 
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In dit verband signaleer^ .lij dat in Europa de kerk maar weinig diaco
naal aanwezig is in de maatschappij en zeker niet aan structurele diaconale 
actie toekomt. Hij wijt dit aan een gebrek aan analytische vaardigheid bij 
de Europese kerken. Socio-analytische competentie is noodzakelijk voor 
een effectief pastoraal optreden in de maatschappij'''^ 

Wie eenmaal tot het inzicht komt dat alleen wereldwijde verandering van 
het economisch systeem een eind zal maken aan onderdrukking en uitbui
ting, zal kiezen voor consequente secularisering van de naastenliefde. De 
kerk zal moeten voortvaren van de aalmoes voor de arme naar de bevrij-
dingspraxis van de armen. De toekomst van de mensheid verloopt via de 
optie voor de armen"". De mogelijkheid voor die toekomst ziet Boff uit
eindelijk liggen in een democratisch socialistische rechtsstaat"". 

4.2.3 Diaconie als allesomvattende praxis 
Vanuit de optie voor de armen wordt duidelijk, dat de inzet van dit diaco
naat zeer hoog is. Bevrijding uit de onderdrukkende structuren is de doel
stelling die alles beheerst. Daardoor is diaconaat niet een langer een functie 
van de kerk (onder andere functies). Het wordt in feite de aanduiding van 
de praxis waarin de armen strijden voor bevrijding. Die praxis omvat in 
principe alles wat op de bevrijding van de arme gericht is. Ook cultureel 
handelen, zoals lesgeven, wordt daar onder begrepen in zover het gericht 
is op het mondig maken van de arme'^'. 

Met deze praxis staat of valt de kerk. Zelfs de verkondiging verschijnt 
alleen als functie van de optie voor de armen, waar ze verstaan wordt als 
evangeliserende kracht van de armen. 'Diaconie van de bevrijding' is dan 
ook de typering die Boff geeft aan het geheel van de kerk, zoals zij functio
neert met alle kerkelijke en politieke sectoren zoals die plaatselijk van be
lang zijn'". 

Kerk en wereld vallen zo samen in de ene diaconale praxis. 

148. O caminho da Igreja na Europa, 160. 
149. Vgl. Option für die Armen, 254-260. 
150. Crise do socialismo e Igreja da libertapao (Vozes 84 (1990) 3, 368-380). 
151. Option für die Armen, 236. 
152. Mit den Füssen am Boden, 133 v.v. 
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Hoofdstuk 5 

VERGELIJKING 

I THOMISME-MARXISME 

Bij vergelijking blijkt treffend hoe zeer Metz en Boff hun ontwerp geba
seerd hebben op een gelijksoortig fundament. Dat beiden hun vertrekpunt 
bij Thomas nemen, kan geen verwondering wekken. Het thomisme is het 
khmaat waarin de roomskatholieke theologie sinds eeuwen heeft geademd. 
Tegelijk is duidelijk, dat het klassieke thomistisch concept in zichzelf niet 
toereikend is als basis voor een politieke theologie die maatschappelijke re
levantie als prioriteit heeft. De speculatieve inslag van Thomas' denken 
biedt weinig steun voor theologische reflectie op maatschappelijk hande
len. 

Dat het (neo)marxisme dan aanzetten kan bieden voor praxisgericht den
ken ligt eveneens voor de hand. Aan dit denkkhmaat zijn sterke stimulan
sen te ontlenen voor het thematiseren van maatschappij en geschiedenis als 
theologische factoren. 

Toch is er bij beiden meer aan de orde dan een eenvoudige verbinding 
tussen het klassieke thomistische model en het marxistische denken. De 
stap van het primaat van de theorie naar dat van de praxis vereist meer dan 
het simpel samenvoegen van die twee componenten. In feite zijn het twee 
denkmodellen die zich polair ten opzichte van elkaar verhouden. De brug 
tussen die twee wordt zowel door Metz als door Boff geslagen via een in
grijpende herinterpretatie van Thomas. 

1.1 Thomas (vooral volgens de interpretatie van Rahner) 

Het valt op dat zowel Metz als Boff aansluiting zoeken bij Karl Rahner met 
betrekking tot hun Thomas-interpretatie. Het is Rahner die in deze eeuw 
binnen de rooms-katholieke traditie getracht heeft de antropologische wen
ding in het Westerse denken door te vertalen naar de theologie en zo als 
het ware apologetisch de waarheid van het christendom te redden voor het 
forum van het moderne denken. 

Toch hebben beiden een andere invalshoek. Metz kiest zijn uitgangspunt 
in het kennend subject. Hij zet in bij het transcendentaal karakter van Rah-
ners theologie. De menselijke subjectiviteit wordt zo het grondmodel voor 
het verstaan van het zijn. Door dit uitgangspunt in Thomas terug te lezen 
kan hij tot de stelling komen dat bij Thomas voor het eerst de antropocen
trische denkvorm doorbreekt, die het denken van de moderne tijd beheerst. 
Het metafysisch speculatief karakter van Thomas' denken wordt zo via de 
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moderne tijd omgebogen in de richting van een subjectgerichte theologie. 
Niet de objectieve geloofswaarheden staan daarbij centraal, maar de sub
jectieve gelovigheid. 

Boff zoekt zijn aansluiting bij Rahner meer in diens poging het dualisme 
van het natuur-genade-schema te overwinnen. In eerste instantie betekent 
dat ook een uitgangspunt in het kennend subject: de mens is begiftigd met 
een bovennatuurlijk existentiaal waardoor hij altijd gericht is op het boven
natuurlijke. Maar in de uitwerking daarvan verlegt de aandacht zich on
middellijk naar de te kennen werkelijkheid. Door te spreken over één onge
deelde werkelijkheid kan hij de (neo-thomistische) interpretatie van het 
schema als een dualiteit van twee onderscheiden sferen overwinnen. Terwijl 
Rahner de ongedeelde realiteit van het bovennatuurlijke uitwerkt als uni
versele genade die in alle mensen aanwezig is (de anonieme christenen), ver
breedt Boff dat begrip tot het universele heil dat constant in de geschiedenis 
aanwezig is. In feite werkt hij daarmee zijn uitgangspunt uit in de richting 
van het te kennen object. 

Vanuit deze herinterpretatie verschijnt de theologie van Thomas zowel 
bij Metz als bij Boff als een theologisch kader dat geschikt lijkt als basis 
voor een praxisgericht denken. Het speculatieve karakter van Thomas' 
theologie is omgebogen in de richting van een openheid naar de praktijk. 
Niet langer de eeuwige waarheden vormen het theoretisch vertrekpunt voor 
de theologie, maar de praktische gerichtheid op de aardse werkelijkheid, 
gethematiseerd hetzij vanuit de mens die zich in die werkelijkheid geplaatst 
ziet (Metz), hetzij vanuit de werkelijkheid zelf (Boff)- Beiden geven aan dit 
uitgangspunt een nadere invulling vanuit het marxisme. 

Naast dit beroep op Thomas voor het fundamentele kader van zijn ont
werp is bij Boff ook sprake van hantering van het thomisme als methode 
in de theologie. Daarbij wordt het rationeel karakter van Thomas' denken 
benut met het oog op de theologische theorievorming. 

1.2 Marxisme 

Bij Metz is de hantering van het marxisme niet duidelijk gearticuleerd. Hij 
maakt meer eclectisch gebruik van marxistische motieven. Twee elementen 
spelen m.n. een belangrijke rol. Allereerst de thematisering van maatschap
pij en geschiedenis als fundamentele categorieën. Daarnaast de keuze voor 
het primaat van de praxis. Bij Metz is die keuze duidelijk ingegeven vanuit 
het marxistische motief dat ook theologie zich in dienst heeft te stellen van 
verandering van de werkelijkheid. 

Wanneer Metz, in een wat later stadium van zijn ontwikkeling, de me-
moria passionis centraal stelt, speelt daarin een duidelijk motief uit de 
Frankfurter Schule een rol. Het kleurt de marxistische inslag van zijn den
ken op den duur wat negatiever dan te voren. 
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Bij Bof f is de inbreng van het marxisme heel wat duidelijker gestructu
reerd. De keus voor het marxistisch denken is een fundamenteel uitgangs
punt voor de theologie van Boff. In feite heeft dat te maken met de grond-
trek van zijn theologie. Alle bevrijdingstheologie begint in het engagement 
met de bevrijdingspraxis. In zijn Latijnsamerikaanse context is dat engage
ment per definitie anti-kapitalistisch. De theologische reflectie, die immers 
pas in tweede instantie aan bod komt, is daarom bij voorbaat marxistisch 
gekleurd. 

Voor de theologische theorievorming is vervolgens het marxistisch den
ken het aangewezen wetenschappelijk apparaat. Boff hanteert daarvoor 
het model van Althusser. 

Tenslotte krijgt bij Boff het marxisme nog een aparte plaats als sociale 
wetenschap bij de bepaling van het materieel object van de theologie 
(SAB). 

1.3 Synthese 

Hoezeer zij ook hun theologie hebben opgetrokken op een gelijksoortig 
fundament, de synthese tussen thomisme en marxisme vertoont zich bij 
beiden op een sterk verschillende manier. 

Bij Metz is zelfs nauwelijks sprake van een synthese. Dat hangt mede sa
men met de lange ontwikkelingsweg van zijn theologie. Gaandeweg heeft 
hij marxistische elementen opgenomen, maar die vrij consequent theolo
gisch doorvertaald. Het resultaat is een ontwerp waarin de antropocentri
sche interpretatie van Thomas marxistisch verbreed wordt tot een theologie 
van de christelijke praxis in maatschappij en geschiedenis. 

Bij Boff is de synthese methodisch veel hechter onderbouwd. Het 
marxistisch primaat van de praxis is als het ware teruggelezen in (de anti-
dualistische visie op) het natuur-genade-schema van Thomas, waardoor het 
aristotelisch karakter van het schema marxistisch verkleurd is. Niet meer 
het denken als aanknopingspunt voor de kennis van God, maar de praxis 
als aanknopingspunt van het heil krijgt op deze manier de prioriteit. 

2 THEORIE EN PRAXIS 

Bij beiden heeft het theologisch ontwerp door deze synthese een speciale 
inslag gekregen die tot uiting komt in de verhouding tussen theorie en 
praxis. 

Het speculatief karakter van Thomas' theologie heeft bij Metz plaats ge
maakt voor de vraag naar de relevantie. Waar slaat theologie in de praktijk 
op? Dat is de vraag waar een 'praktische Fundamentaltheologie' antwoord 
op moet kunnen geven. Dat kan alleen als zij geloof laat functioneren mid-
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den in de maatschappij en de geschiedenis. 
Bij Boff speelt uiteraard de notie van de relevantie ook een belangrijke 

rol. Maar in feite is de vraag daarnaar al beantwoord. Het is voor bevrij
dingstheologie geen probleem waar theologie in de praktijk op slaat. De 
praxis gaat aan de theologie vooraf. De inslag van zijn theologie laat veel 
meer een omslag zien van speculatie naar soteriologie. De kernvraag van 
de theologie wordt wat heilzaam is voor de mens. 

2.1 Primaat van de praxis 

Dit verschil in karakter hangt samen met de manier waarop het primaat 
van de praxis bij beiden functioneert. In feite rust het bij Metz op een we
tenschapstheoretische keuze. Het komt niet op uit de praxis zelf. Er is dus 
slechts sprake van een theoretisch begrip van de praxis. Dat is ook typerend 
voor het academisch karakter van de politieke theologie van Metz. De weg 
naar het primaat van de praxis wordt afgelegd via de theorie. Het blijft 
'Fundamentaltheologie' d.w.z. een theologische basistheorie. Vandaar dat 
het praktisch karakter ervan gezocht wordt in de relevantie. De praxis zal 
moeten bewijzen dat de theorie geldigheid bezit. 

Bij Boff ligt het anders. Bevrijdingstheologie is per definitie bezinning 
op bevrijdend handelen. Daarmee is de theologie ontdaan van haar acade
misch kader en staat zij zelf, ook in haar theoretiseren, midden in de praxis 
van bevrijding. Zij is als kritische reflectie een dialectisch moment in die 
praxis. Daarmee is haar relevantie gegeven. De vraag waar het in de theolo
gische theorie om gaat is die naar het heil. Hoe en waar kan zij aan het licht 
brengen dat het heil in de bevrijdende praxis aanwezig is? 

Ondanks de gelijke keus voor het primaat van de praxis blijkt dus bij bei
den de relatie tussen theorie en praxis anders geconstitueerd te zijn. Daar
mee hangt samen dat de normativiteit van de theologie bij beiden op ver
schillende wije functioneert. Bij Metz is het de theorie die beslist waar de 
theologie haar normativiteit vindt. 

Bij Boff ligt de norm in de praxis zelf. De theologie dient als kritische 
reflectie. 

2.2 Praxis 

In de definiëring van het praxisbegrip is goed terug te vinden, dat beiden 
de normativiteit een andere plaats toewijzen. Bij Metz is praxis het begrip 
dat het christelijk handelen omschrijft in de geschiedenis en de maatschap
pij. Het gaat om een gekwahficeerde praxis. Het is duidelijk dat de praxis 
vanuit de theorie gekwalificeerd wordt. Dat het gaat om een mystiek-poU-
tieke praxis van navolging wordt besHst in de christologie, die op haar 
beurt dient als fundering van het primaat van de praxis. 
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Dat de normativiteit aangegeven wordt vanuit de theorie blijkt ook dui
delijk uit de historische situering van Metz' theologie. Ze is ontstaan mede 
uit verzet tegen de verburgerlijking van de kerk waarbinnen hij zelf functi
oneerde. De praxis waarover hij schrijft, is dan ook steeds een beoogde 
praxis. Pas langzamerhand sluit hij zich in zijn theologiseren aan bij groei
ende praktijken binnen de basisbeweging. 

Bij Boff is de praxis gegeven. Het gaat om bevrijding uit onderdrukken
de structuren en verbanden. Dat is de feitelijke praxis waaruit de bevrij
dingstheologie is geboren. Daarin ligt de normativiteit voor de theologie. 
Bij hem is praxis daarom primair een niet specifiek gekwalificeerde praxis. 
Het heil is universeel in de geschiedenis aanwezig. Daarom kan het niet bij 
voorbaat om christelijk handelen gaan. 

2.3 Theorie 

Ook in het theoriebegrip is terug te vinden hoe verschillend de normativiteit 
van de theorie bij beiden getaxeerd wordt. 

Bij Metz is dat alleen al af te lezen aan de terminologie. Hij noemt zijn 
ontwerp een 'Fundamentaltheologie'. Vanouds wordt daarmee het vak 
aangeduid waarin de theoretische prolegomena voor de dogmatiek worden 
behandeld. Dat betekent dus dat hij toch een dogmatisch fundament ont
werpt waarmee afgebakend wordt binnen welk theoretisch kader de theolo
gie haar geldigheid en normativiteit bezit. Dat die 'Fundamentaltheologie' 
vervolgens praktisch heet laat zien dat de theorie haar doelstelling in de 
praktijk heeft. 

Bij Boff ligt niet alleen de doelstelling van de theorie, maar ook het ver
trekpunt in de praktijk. De theorie is daarom een functie van de praktijk. 
Dat komt duidelijk uit in de manier waarop hij het proces van theorievor
ming beschrijft. De sociale wetenschappen hebben daarbij een constitue
rende inbreng (SAB). Wat zij zien en analyseren als de problemen van de 
praktijk is het materiaal voor de theologische theorievorming. Daarmee is 
per definitie de praxis aangewezen als norm voor de theologie. Dat blijkt 
ook duidelijk in de onbegrensde uitbreiding van het theologische veld. Bin
nen een T 2 kan in principe alles object van theologische theorievorming 
zijn. 

Een aparte functie vervult de HB binnen de theorievorming. Zij staat ga
rant voor bewaking van het specifieke theologisch perspectief. Op die ma
nier wordt gewaarborgd dat de theorie fungeert als kritische reflectie. Al
leen dan kan er sprake zijn van een vitale dialectiek tussen theorie en 
praxis. 
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2.4 Praxis als waarheidscriterium? 

Binnen de geschetste theorie-praxis-verhouding komt de vraag op of de 
praxis dienst doet als waarheidscriterium. Zowel Metz als Bof f beantwoor
den die vraag uiteindelijk ontkennend, zij het op verschillende gronden. 

Aanvankelijk ziet Metz de praxis nog wel als waarheidscriterium. In de 
periode dat hij de marxistische theorie-praxis-thematiek theologisch begint 
te verwerken hanteert hij de term 'orthopraxie' om aan te geven, dat de 
waarheid van het geloof slechts gemeten kan worden aan de praxis. Later 
verlaat hij dit standpunt. Om de gedachte uit te sluiten, dat de waarheid 
van het geloof theoretisch vastgesteld zou kunnen worden noemt hij de 
praxis de toegang tot de waarheid. 

Ook Boff wijst de opvatting af als zou de praxis waarheidscriterium kun
nen zijn. Maar hij argumenteert dat niet vanuit het waarheidsbegrip. Voor 
hem is belangrijk dat achter die opvatting een empiristisch praxisbegrip 
schuil gaat. Alleen wie meent rechtstreeks toegang te hebben tot de praxis 
kan menen dat de praxis ook waarheidscriterium is. Maar de toegang tot 
de realiteit kan alleen ontsloten worden door een theorie van de praxis, i.e. 
de sociale wetenschappen. Daarvoor staat in zijn model de SAB. 
Dit is het essentiële punt dat in geding is in de uitvoerige grondslagendis
cussies binnen de moderne praktische theologie: fungeert de theologie als 
theorie van de praxis en op welke manier vervullen de sociale wetenschap
pen daarbij een rol? 

2.5 Geloof en theologie 

Bij de beantwoording van de vraag naar de praxis als waarheidscriterium 
blijkt nog een ander aspect mee te spelen, dat van belang is voor de theorie
vorming. Metz en Boff hebben een verschillende visie op de samenhang van 
geloof en theologie. 

Bij Metz schuiven die twee in principe volledig in elkaar. Dat blijkt het 
duidelijkst in zijn uitwerking van de christologie. De praxis van de navol
ging is voedingsbron voor de kennis van Christus. Daarom noemt hij de 
christologische kennis primair een praktische kennis. Het theologisch be
grip (de christologie) en het gelovig handelen (navolging van Christus) wor
den op deze manier volledig binnen dezelfde sfeer getrokken. 

Bij Boff is op dit punt juist sprake van een streng onderscheid. Geloof 
en theologie hebben beide hun eigen criteria. Die van het geloof functione
ren in de praxis. Werken zijn gedaan geloof en het geloof beoordeelt de 
praxis op haar bevrijdende betekenis. De criteria van de theologie functio
neren op theoretisch niveau. Binnen de theorie kan alleen als waarheidscri
terium gelden of het wetenschappelijk vertoog beantwoordt aan de theolo
gische criteria. 
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De praxis als waarheidscriterium erkent Boff niet als directe relatie tus
sen geloof en theologie omdat de praxis immers een universele praxis is. Zij 
komt niet op uit het geloof. De praxis van bevrijding is universeel aanwezig 
in de geschiedenis. De betekenis van het geloof is dat zij aan het licht brengt 
dat de bevrijdende praxis heil bevat (geloof als hermeneutiek van het heil). 
Datzelfde doet de theologie op het niveau van de theorie. 

De enige plaats waar geloof(swaarheid) en theologie (theologische waar
heid) in elkaar grijpen als theorie en praxis is de christelijke gemeenschap. 
Daarom kan niet de praxis in het algemeen, maar slechts de geloofspraxis 
criterium zijn voor de geloofwaardigheid van de theologie. En dan nog kan 
het alleen maar gaan om kerkelijke geloofwaardigheid, niet om een alge
meen waarheidscriterium. 

3 VERKONDIGING EN DIAKONIA 

Uitgangspunt van het onderzoek was o.m. de verwachting dat de visie op 
de relatie tussen theorie en praxis concrete gevolgen zou hebben voor de 
plaats van verkondiging en diakonia. Als theorie en praxis mede staan 
voor, respectievelijk correlaat zijn aan woord en daad, moet dat inhoude
lijk doorwerken in de theologische visie op de gestalte waarin de kerk met 
woord en daad in de wereld optreedt. Inderdaad heeft het onderzoek als 
resultaat opgeleverd dat verkondiging en diakonia ook in hun onderlinge 
verhouding sterk bepaald worden door de fundamentele uitgangspunten 
inzake theorie en praxis. Het primaat van de praxis correspondeert met een 
voorrang van de daad op het woord en heeft als zodanig ook belangrijke 
invloed op de inhoudelijke uitwerking van beide. 

3.1 Diakonia 

De daad waarom het gaat ontleent bij Metz zijn betekenis aan de christelij
ke navolging. Dat is de manier waarop lijden en onderdrukking onderbro
ken kunnen worden. De memoria passionis is zowel herinnering aan het lij
den van Christus als herinnering aan al het menselijk lijden in de geschiede
nis. De bevrijdende kracht van die memoria wordt niet bewezen in een ra
tionele theorie. Geloven is handelen. De christelijke diakonia is zo tegelijk 
de weg naar Christus en de weg naar de medemens. De diakonia is bij Metz 
dan ook principieel christelijk gekwalificeerd. 

Boff gaat hier duidelijk verder. De praxis van de agapè is universeel. Dat 
betekent dat werkelijke bevrijding niet gelegen kan zijn in de christelijke 
diakonia alleen. Deze diakonia is de wijze waarop in geloof het heil in deze 
wereld wordt toegeëigend en aan het licht gebracht. 
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3.2 Woord 

Bij de inhoudelijke invulling van de verkondigende taak van de kerk speelt 
bij zowel Metz als Boff de achterliggende theorie-praxis-thematiek duide
lijk een belangrijke rol. Bij beiden is sterk verzet waarneembaar tegen de 
mogelijkheid als zou het Woord en de verkondiging van het Woord in de 
kerk geassocieerd worden met theorie. Metz ziet dat gevaar dreigen in een 
prediking die overwegend begripsmatig van aard is en zich vooral richt op 
geloofsinhouden. Daartegenover pleit hij voor narrativiteit als structuur 
van de memoria passionis. 

De narrativiteit wordt zo het medium dat de verzoening bewerken moet 
tussen heil en geschiedenis. Hoewel de verkondiging ook blijft staan onder 
het eschatologisch voorbehoud is de narrativiteit in dit kader toch vooral 
het middel, dat de menselijke mogelijkheden tot emancipatie moet mobili
seren. 

Bij Boff gaat het verzet tegen de verkondiging als overdracht van kennis
inhoud nog veel verder. Met zijn stelling dat de hellenisering van het chris
tendom geleid heeft tot logocentrisme breekt hij in feite met de opvatting 
van de verkondiging van het heil als middel van genade. Het woord ver
klaart en doorlicht in feite alleen nog maar de daad. De evangelisatie mag 
daarom niet meer pretenderen dan geloofsverheldering van de bevrijdende 
praxis te bieden. 

4 KERK EN WERELD 

De vraagstelling voor dit onderzoek richt zich op de verhouding van kerk 
en wereld. Beslissend voor die verhouding is de vraag naar het heil voor de
ze wereld. Dat is het kernthema in de problematiek rond de relatie van 
theorie en praxis. De inzet van de eeuwenlange discussie rond de praktische 
aard van de theologie is altijd geweest de vraag naar de plaats van de aardse 
menselijke werkelijkheid in verband met het heil dat van God komt. 

Zowel Metz als Boff hebben voor het antwoord op die vraag binnen de 
theologie zelf niet voldoende mogelijkheden gevonden. De klassieke theo
logie met haar theoretisch-metafysische inslag heeft naar hun inzicht de ac
tieradius van het heil te eng getekend. En in samenhang daarmee bleef ook 
de aard van het heil te abstract uitgewerkt. 

Bij beiden is de inzet van hun theologie de concreetheid van het heil in 
de wereld te tekenen. Metz heeft daarom de strijd aangebonden met priva
tisering en verburgerlijking van het heil. Theoretisch betekent dat een an
tropologische theologie die de wereldlijkheid van de wereld positief waar
deert en het heil opvat als emancipatie uit onderdrukking. Praktisch bete
kent dat inzet van daadkracht in christelijke navolging om het lijden in de-

128 



ze wereld te doorbreken. Maar het heil blijft geloofsgoed dat de mens zich 
toeeigent door Christus te volgen. 

Voor Boff is het heil niet verbonden aan het geloof. Alleen in geloof 
wordt het heil geopenbaard. Daarom heeft hij radicaal gebroken met de ge
dachte dat het heil verbonden is aan het Woord, de sacramenten of de 
kerk. Daarom ontwerpt hij een theologie die de wereld zo ernstig neemt als 
realiteit in zichzelf, dat alles object van theologie kan worden. Pas dan is 
de actieradius van het heil werkelijk zo breed als de wereld getekend. 

Deze visie op het heil is bepalend voor de verhouding tussen kerk en we
reld. In de rooms-katholieke theologie is de kerk altijd draagster van het 
heil geweest. Maar daarbij was zij wel intern gericht. De kerk deelde de ge
nade uit aan haar leden. Metz en Boff hebben beide gebroken met die visie, 
al is bij Metz nog wel sprake van de dienst van de kerk bij de realisering 
van het heil. 

Bij Metz komt dat duidelijk uit in de uitwerking van zijn memoriathese 
in verband met de eucharistie. Niet de gemeenschappelijke gedachtenis van 
Christus' sterven voor Zijn gemeente is de spits van de memoria, maar de 
stimulans tot christelijke praxis met het oog op het doorbreken van onder
drukking in de wereld. De geslotenheid van de kerk breekt open naar de 
wereld toe. De kerk kan alleen geloofwaardig zijn als zij solidair is met de 
wereld. Zo zal het heil door de dienst van de kerk concreet gestalte krijgen 
in de wereld. 

Bij Boff is ook de dienst van de kerk niet meer essentieel bij de realise
ring van het heil. Zij is geen uitdeelster van de genade. Het heil is reeds aan
wezig in de geschiedenis. Door haar diakonia draagt ze mee aan de univer
sele praxis van de bevrijding. Daarom staat of valt ze met die praxis. Door 
haar evangelisatie kan ze in deze wereld aan het licht brengen wat het heil 
voor de wereld is. Daar waar de kerk zich geeft aan deze praxis vallen kerk 
en wereld samen. 
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Hoofdstuk 6 

BEOORDELING 

I THEOLOGIE INCOGNITO? 

Aan het begin van zijn essays over zijn geschiedenisopvatting vertelt Walter 
Benjamin het verhaal van de schaakmachine, die iedereen kon verslaan. 
Het was een soort automaat die in zijn tijd groot opzien baarde. Een pop 
in Turkse klederdracht zat aan een schaakbord op een grote tafel en speelde 
het spel volgens de regels van de kunst. Welke schaker het ook opnam te
gen de pop, altijd werd hij verslagen. Het geheim van dat succes was ver
borgen in de tafel, waar een gebochelde dwerg huisde die het schaakspel 
perfect beheerste en via een vernuftig systeem de hand van de pop stuurde. 
Voor Benjamin is het verhaal meer dan een curieuze anekdote. Hij ziet er 
een allegorie in. Het historisch materialisme had in zijn dagen iets mecha
nisch over zich gekregen. Hij miste de gedrevenheid van Marx. De theolo
gie, in zijn ogen toen al onaanzienlijk, kon zich niet meer in haar ware ge
daante vertonen. Maar incognito zag hij mogelijkheden als zij zich zou ver
binden met het historisch materialisme. De pop histomat zou het met de 
hulp van de onooglijke dwerg theologie tegen iedereen kunnen opnemen'. 

Eigenlijk zet Benjamin het beeld naar zijn hand. In het beeld is het de 
dwerg die handelend optreedt. In Benjamins uitleg is het de pop die de 
dwerg in dienst neemt. Het was hoe dan ook zijn bedoeling dat theologie 
en marxisme op elkaar aangewezen waren. Daarmee is de metafoor actueel 
tot op vandaag. Politieke theologie en bevrijdingstheologie gaan bij voor
keur in het rood gekleed. 

Heeft de theologie werkelijk het gewaad van het marxisme nodig om zich 
vandaag nog te kunnen vertonen? En in hoeverre past dat marxistisch ge
waad haar? Dat zijn kernvragen, waar ook dit onderzoek niet aan voorbij 
kan gaan. 

Benjamin reikt in dit verband in ieder geval twee motieven aan, die van 
belang zijn voor het antwoord op die vragen. Een eerste aspect in deze visie 
is, dat de theologie geen rol van betekenis meer spelen kan als zij haar be
grippenapparaat niet volledig transponeert in de profane werkelijkheid. In 
de wereld van de verlichte mens is de theologie met haar metafysische in
slag een mismaakte dwerg die zich niet meer kan vertonen. Zij is een 
vreemd element geworden in een denken waarbij de mens zelf de maat van 
alle dingen is geworden. De emancipatie waar die mens van droomt komt 

1. Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, 251. 

131 



nu eenmaal niet uit de hemel vallen. De mens kan die bevrijding zich slechts 
indenken in categorieën van deze wereld. 

Anderzijds ziet Benjamin tegelijkertijd kennelijk wel een essentieel aan
knopingspunt tussen theologie en marxisme. Hij zag in de theologie een 
spirituele theorie die de mogelijkheid in zich had aan het marxisme haar 
messiaanse gezicht terug te geven. Daarmee geeft hij impliciet aan, dat ook 
het marxisme verlossingsleer wil zijn. Zonder dat gemeenschappelijke ele
ment zouden theologie en marxisme zich juist op dit punt niet laten verbin
den. 

Deze twee motieven geven een belangrijke aanwijzing bij de beoordeling 
van de theologie van Metz en Boff. Beiden hebben hun ontwerp gebouwd 
op een verbinding tussen theologie en marxisme. Bij de beoordeling daar
van zullen in ieder geval deze motieven dienst kunnen doen bij het onder
zoek naar de geldigheid van die verbinding. 

Ze laten zich vertalen in twee fundamentele vragen. In hoeverre en op 
welke manier heeft de theologie betrekking op de realiteit van deze wereld? 
In de tweede plaats laat zich de vraag stellen in hoeverre het aanvaardbaar 
is marxistische inzichten toe te passen in de theologie. 

1.1 Thomas of Augusünus? 

In hoeverre de theologie betrekking heeft op deze aardse werkelijkheid, is 
een vraag die in deze eeuw met kracht gesteld wordt. Metz en Boff hebben 
beiden van die vraag de inzet van hun theologie gemaakt. Metz heeft het 
antwoord gezocht in een positieve waardering van de wereld en het wereld
lijke. Niet voor niets heeft zijn theologie een tijdlang bekend gestaan onder 
de naam 'secularisatie-theologie'. Boff heeft consequent de aardse werke
lijkheid van deze wereld binnen het veld van de theologie ter sprake ge
bracht door het object van de theologie onbeperkt uit te breiden en in dat 
kader de seculiere wetenschappen een constitutieve plaats toe te kennen 
binnen het theologisch proces. 

Toch is het van belang te constateren, dat de vraag zelf al van veel vroe
ger dateert. Ze was inzet van het geding tussen de augustiniaanse traditie 
en de opkomende Aristoteles-renaissance in de Middeleeuwen. Augustinus 
benadrukte dat theologie praktisch is vanwege haar soteriologisch karak
ter. Het gaat om Gods heil voor mensen. Daarmee wordt het blikveld van 
de theologie beheerst door de werkelijkheid van Gods genade waarmee Hij 
zich geeft aan de mens. 

Thomas' Summa Theologica was in zekere zin een stap terug. Wel was 
de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid zijn vertrekpunt. Maar doordat 
hij de kennis van God in het bovennatuurlijke situeert, ontstaan er toch 
min of meer twee werkelijkheden. Dat is bij hem terug te vinden in het spe
culatieve karakter van de theologie. Als theologie meer speculatief dan 
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praktisch is blijft zij vooral gericht op metafysische waarheden, zonder dat 
meteen duidelijk wordt wat de betekenis daarvan is in het licht van Gods 
verlossing. Het karakter van Gods openbaring, als Zijn genadige Zelfme-
dedeling aan de mens, komt daardoor meer op de achtergrond te staan. 

Gezien vanuit de probleemstelling van vandaag lijkt de keus tussen Tho
mas en Augustinus dus eenvoudig. Als het gaat om de realiteit van Gods 
heil in deze wereld is het Augustinus die perspectief biedt op een theologie 
die werkelijk praktisch van aard is. M.n. Boff lijkt op dat spoor te theolo
giseren. Zijn ontwerp is duidelijk soteriologisch gekleurd. Maar het uit
gangspunt wordt door meer factoren bepaald. Terwijl de lijn van Augusti
nus via Luther bepalend werd voor de reformatorische theologie, is Tho
mas, via Trente, voor eeuwen de 'doctor communis' geworden voor de 
rooms-katholieke theologie. 

In haar luisteren naar Gods belofte heeft de reformatorische theologie 
benadrukt dat God met die belofte de mens ook in zijn subjectiviteit aan
spreekt. Die soteriologische inslag gaf haar een existentieel karakter, dat in 
de moderne tijd pijnlijk gemist wordt in de rooms-katholieke theologie. 

Tegen die achtergrond wordt duidelijk waarom Thomas vooral via her
interpretaties aan het woord komt. Het rooms-katholieke paradigma, dat 
gebaseerd is op zijn speculatief-scholastieke wijze van theologiseren, biedt 
niet voldoende ruimte om aan de concreetheid van Gods heil in deze wereld 
recht te doen. Rahner heeft getracht die onvruchtbare positie te doorbre
ken en binnen Thomas' begrippenkader een antropologische theologie te 
ontwerpen^. In de manier waarop Metz en Boff dit ontwerp hanteren als 
uitgangspunt voor hun eigen theologiseren is de antropologie dominerend 
geworden. 

Toch is daarmee de keus voor Thomas niet verwisseld met die voor Au
gustinus. In Augustinus' lijn betekent het praktisch karakter van de theolo
gie centrale aandacht voor Gods genadige handelen met de zondige mens. 
Maar de wijze waarop de menselijke subjectiviteit daarbij gehonoreerd 

2. Uiteraard valt beoordeling van de Thomas-interpretatie buiten het bestek van 
dit onderzoek. Wel kan hier opgemerkt worden, dat Thomas zelf in feite als 
kroongetuige optreedt tegen Rahner. In diens interpretatie verandert de bete
kenis van Thomas' woorden in het tegendeel van wat er staat. Een vooral spe
culatieve theologie verandert in een bij uitstek wereldgericht concept. Een me
tafysisch denker ontpopt zich als anthropocentrisch theoloog. Hans Kung 
heeft er op gewezen, dat Rahner er juist in de dialectiek van zijn interpretatie 
blijk van geeft dat hij in zekere zin nog opgesloten zit in het thomistisch sche
ma. De radicale omkering van Thomas' denken, die desondanks in Rahners 
theologie bewerkstelligd wordt, kon wel eens een voorbode zijn van het einde 
van het klassieke thomistische schema. Vgl. Hans Kung, Theologie auf dem 
Weg zu einem neuen Paradigma (in: J.B.Bauer (ed.), Entwurfe der Theologie. 
Graz 1985, 181-207) 181-187. 
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wordt ligt volkomen ingebed in een theocentrische heilsleer. Op het spoor 
van Rahner is het menselijk subject de maat van alle religie geworden. Dat 
theologie praktisch mag heten, vindt zijn legitimatie in menselijk handelen. 

De theologie gaat inderdaad incognito als zij nog slechts als antropologie 
kan verschijnen. Het laat zich raden wat de kleur van dat menselijk gewaad 
zal zijn. 

1.2 Het gewaad van Marx? 

Metz en Bof f kleden de theologie in een marxistisch gewaad. De eerste wat 
terughoudender dan de tweede, maar voor beiden is de fundamentele over
weging dat de theologie zich niet meer in haar klassieke gedaante vertonen 
kan. De synthese met het marxisme is geen willekeurige keus. 

Moltmann heeft er op gewezen dat Rahners theologie zich volledig schikt 
naar de voorwaarden van het moderne denken, dat mede door de religiekri
tiek van Marx een sterk antropocentrische inslag kreeg^ Daarbij aanslui
tend koos Rahner zijn uitgangspunt niet in Gods openbaring maar in het 
menselijk godsbesef. Alleen bleef dat bij hem (vooralsnog) steken in een 
individualistisch kader. Het marxisme kon voorzien in verbreding van dat 
kader in de richting van een maatschappelijk relevante theologie. Zo ligt 
bij Metz en Boff de synthese met het marxisme in het verlengde van Rah
ners ontwerp. 

In dit kader moet apart aandacht gegeven worden aan de aard van de 
marxistische bemiddeling binnen de theologie. M.n. Boff legt er immers 
sterk de nadruk op, dat hij slechts instrumenteel gebruik maakt van 
marxistische analyse. In dit verband wordt er binnen de bevrijdingstheolo
gie een debat gevoerd over de vraag of het mogelijk is het historisch materi
alisme te hanteren als analyse-instrument, los van de vooronderstellingen 
van het marxisme". 

Uiteraard heeft dit strijdpunt al eerder een rol gespeeld binnen de theolo
gie. N.Schelhaas heeft zich er uitvoerig mee bezig gehouden bij zijn onder
zoek naar de politieke theologie van GoUwitzer. Hij toont aan, dat GoUwit-
zer het atheïsme in het denken van Marx niet echt serieus heeft genomen, 
terwijl dat toch bepalend is voor de opzet van het marxisme. Schelhaas laat 
(in aansluiting bij W. Banning) zien dat het historisch materialisme een 
heilsleer is, waarbij de mens zich zelf verlost. Los van die grondovertuiging 
is marxistische analyse niet te hanteren. Ze is er op gebaseerd^. 

3. Jürgen Moltmann, IVat is theologie? De weg van de theologie in de twintigste 
eeuw. Baarn 1989, 79-80. 

4. Vgl. B. Klein Goldewijk, Praktijk of principe, 342 v.v. 
5. N.Schelhaas, De politieke theologie van Helmut GoUwitzer. Van Luther tot 

Marx. Kampen [1984], 110-126. 
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Overigens is bij Boff zelf al aanwijsbaar, dat zijn gebruik van het 
marxisme niet beperkt blijft tot instrumentele analyse. Het heeft een beslis
send stempel op zijn hele concept gedrukt. M.n. het autonoom karakter 
van de sociaal-analytische bemiddeling in zijn wetenschapsmodel geeft 
aan, dat het marxisme vrij spel krijgt omdat het als constitutief element 
binnen het theologisch proces functioneert. Als materieel object is zij een 
zelfstandige kenbron. Bovendien blijkt het marxistisch uitgangspunt theo
logisch zo sterk door te werken dat een volledige herziening van de heilsor
de noodzakelijk wordt. 

Hoe essentieel de synthese tussen theologie en marxisme over en weer is 
blijkt zo uit twee aspecten. Allereerst lijdt de theologie zo sterk transcen-
dentie-verlies dat de kenleer nog slechts geformuleerd wordt in antropolo
gische categorieën. De kentheoretische aansluiting bij het marxisme ver
loopt dan moeiteloos. Daarnaast kan de theologie direct aanknopen bij het 
heilskarakter van het marxisme. Benjamin had gelijk toen hij aangaf dat 
de theologie het messiaans karakter van een heilsleer kan aangeven. Maar 
die heilsleer zal dan ook theologisch haar inhoud moeten ontvangen. In de
ze synthese moet ze die juist prijsgeven. 

De theologie doet er inderdaad goed aan zich in deze wereld niet te verto
nen als zij niet spreekt over concreet heil voor deze wereld. Maar zij kan 
haar praktisch karakter pas echt bewijzen wanneer duidelijk wordt dat het 
heil voor deze wereld van God afkomstig is. Een marxistisch gewaad be
lemmert haar daarin en ontneemt haar uiteindelijk het recht theologie te 
heten. 

2 D E REALITEIT VAN G O D S HEIL 

Woorden ontvangen hun waarde en betekenis door het gebruik. Toch is 
daarmee ten aanzien van de theorie-praxis-problematiek nog niet zo veel 
gezegd. Het gebruik van die twee woorden is zo wisselend dat de betekenis 
er vaak afzonderlijk bij aangegeven moet worden. Theorie blijkt op vele 
manieren en vanuit vele motieven te definiëren. De praxis die in dat ver
band bedoeld wordt eveneens. Kennelijk is de context waarin die verhou
ding ter sprake komt essentieel. 

De context waarbinnen Metz en Boff de relatie tussen theorie en praxis 
ter sprake brengen is radicaal verschillend. Metz' politieke theologie is ge
boren in een academisch klimaat. Dat betekent niet dat hij zich verliest in 
abstracties. Hoewel de filosofische inslag van zijn denken altijd herkenbaar 
blijft, is de thematiek altijd betrokken op de werkelijkheid van deze we
reld. Maar de academische context plaatst zijn theologiseren toch in een 
theoretisch klimaat. In dit verband is meer dan eens geconstateerd dat bij 
Metz sprake is van een kloof tussen zijn 'theoretische' theologie en de ker-
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kelijke praxis die hij voorstond*. Bij Boff is dat radicaal anders. Hij is 
theoloog in dienst van het volk. Zijn denken is een functie van de praxis 
waarbinnen het op gang gebracht is. Dit verschil in context is mede bepa
lend voor een soms verschillende uitkomst bij overigens gelijke standpun
ten en formuleringen. 

2.1 Heeft de praxis voorrang? 

Het bevestigend antwoord op die vraag heeft bij Metz en Boff een heel ver
schillende kleur. Als Metz het primaat van de praxis poneert blijft dat staan 
binnen het kader van een 'Fundamentaltheologie'. De theorie gaat dus in 
feite vooraf aan de praxis die de voorrang zou moeten ontvangen. Toen 
hem dit verweten werd heeft Metz een vernuftige uitweg uit dit probleem 
gezocht in de nadere uitwerking van zijn christologie. Door de kennis van 
God een praktische grondstructuur toe te kennen wilde hij het primaat van 
de praxis redden. Alleen vanuit de praxis van de navolging komt de kennis 
van Christus op. 

Een belangrijk waarheidselement is hier, dat de kennis van Christus in
derdaad verbonden is met de navolging. Ieder die zondigt heeft Hem niet 
gezien en heeft Hem niet gekend (1 Joh. 3,6). Maar het probleem bij Metz 
ligt juist in het feit dat de praxis zelf toegang tot de waarheid is. Zo ver
vaagt de persoon van Christus. Als de christologie zich immers voedt van
uit de praxis, is niet bij voorbaat aan te wijzen wie de Christus is die roept 
tot navolging. De gezochte uitweg blijft een gedachtenconstructie. Een 
christologie zonder Christus. 

Toch komt ook bij Calvijn de gedachte voor, dat de rechte kennis van 
God geboren wordt uit gehoorzaamheid'. Maar bij hem staat dat in het 
kader van het gezag van de Schrift. De openbaring gaat vooraf aan de 
praxis. 

Bij Boff heeft het primaat van de praxis geen speciale fundering nodig. 
Het is uitgangspunt van bevrijdingstheologie. De praxis van bevrijding is 
feitelijk primair. De theologische reflectie daarop gaat uit van dat gegeven. 
Als theorie is zij volledig opgenomen in die praxis. Ze is haar vertrekpunt 
en doel. Toch rijst juist hier een probleem. Als de praxis zowel begin als 

6. Het mag opvallend genoemd worden, dat R.D.Johns, die in zijn dissertatie 
(verdedigd in 1973) als één van de eersten een uitvoerige analyse van Metz' 
theologie gaf, op dit punt verwees naar Althusser en suggereerde dat Metz in 
diens wetenschapsmodel het instrumentarium zou vinden om zijn theologie 
ook methodisch adequaat uit te bouwen. Dat was op een moment dat Boff 
nog niet naar buiten getreden was met zijn eigen concept. R.D.Johns, Man 
in the world. The theology of Johannes Baptist Metz, 177 v. 

7. Institutie I, 6, 2. 
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eindpunt is, welke instantie beoordeelt dan of de praxis zuiver is? Wel 
functioneert de theorie als kritische reflectie maar zij is niet onafhankelijk, 
ze is functie van de praxis. Hier blijkt een aporie in Boffs ideologie-begrip. 
Terecht signaleert hij het gevaar van een theologie die in dienst van bepaal
de belangen gemanipuleerd kan worden. De geschiedenis levert er genoeg 
voorbeelden van. Kerk en theologie hebben zich regelmatig in dienst ge
steld van gevestigde maatschappelijke belangen (slavernij, apartheid). 
Maar de factor die bij hem borg moet staan voor adequate ideologie-kritiek 
is de interne autonomie van de wetenschap. Maar wat is de betekenis daar
van als die wetenschap methodisch beheerst wordt door het primaat van de 
praxis? Dat wil in concreto immers zeggen dat er geen zuivere wetenschap 
bestaat. Er is geen archimedisch punt aanwijsbaar vanwaaruit ideologie 
ontmaskerd kan worden. Dat is overigens een essentieel waarheidselement 
in Marx' ideologiebegrip. Hij besefte dat elk inzicht, hoe zuiver en verHcht 
ook, door belangen geleid wordt en dus georiënteerd is op de praxis. Zijn 
oplossing was, dat het denken dus alleen vrij zou kunnen worden waar het 
zijn belangen zou herkennen en vooral zou kunnen rechtvaardigen. Maar 
ook bij Marx kan die rechtvaardiging alleen opkomen vanuit een prakti
sche oriëntatie: de emancipatie van de arbeidersklasse. Tegenover het ont
maskerde belang stelt Marx dus een ander belang. Dat betekent dat ook 
marxisme ideologisch gestempeld is. Dat probleem keert bij Bof f terug. 
Want wat is principieel het verschil tussen de klassenstrijd bij Marx en de 
voorkeursoptie voor de armen in de bevrijdingstheologie? 

De enige instantie die menselijke ideologie ontmaskert is Gods openba
ring. Op die openbaring kan de praxis geen voorrang hebben*. 

2.2 Geloof, waarheid en handelen 

Op de achtergrond van de discussies rond theorie en praxis speelt het waar
heidsbegrip steeds een belangrijke rol. Waarheid is niet alleen iets dat ge
dacht wordt, waarheid moet ook gedaan worden. Dat is een belangrijke 
bijbelse gedachte. Wie de waarheid doet gaat tot het licht, opdat van zijn 
werken blijke dat zij in God verricht zijn (Joh. 3,21). 

Metz heeft in dat verband aanvankelijk de term 'orthopraxie' gesmeed. 
Er is op gewezen, dat met de introductie van het begrip 'orthopraxie' een 

8. Uiteraard is met dat antwoord de problematiek niet afgedaan. Hier wordt al
leen aangewezen hoe ideologie-kritiek vaak op volstrekt ontoereikende basis 
plaatsvindt. Dat Gods openbaring de enige instantie is, die alle ideologie ont
maskert is slechts een algemeen uitgangspunt op basis waarvan ook gerefor
meerde theologie zal moeten nadenken over vormen en toepassingen van ideo
logie-kritiek (vergelijk noot 26). 
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terminologische onduidelijkheid geschapen is'. De eigenlijke pendant van 
'orthopraxie' zou 'orthotheorie' moeten zijn. Toch is dat verwijt niet te
recht. Bij Metz is juist van belang het motief, dat de waarheid geen zaak 
van 'theorie' kan zijn. Daarmee hangt samen dat geloof en theologie bij 
hem principieel in elkaar overgaan. De waarheid van het geloof is geen an
dere dan de waarheid van de theorie. Daarom kan de praxis voor hem 
waarheidscriterium zijn. 

Het is inderdaad een zuiver motief, dat de waarheid geen zaak van 'theo
rie' kan zijn. Maar het probleem bij dit uitgangspunt is, dat de waarheids-
vraag in feite opgesloten blijft binnen het theorie-praxis-dilemma. Het juis
te uitgangspunt dat de waarheid geen zaak van 'theorie' is leidt tot de on
juiste stelling, dat dus de praxis waarheidscriterium is'". Theorie en praxis 
worden hier namelijk als tegenstelling gebruikt. En het begrip 'ortho
praxie' suggereert dat daarmee min of meer de tegenstelling tussen geloofs
inhoud (fides quae) en geloofsdaad (de zichtbare fides quae) in geding is. 
Uiteindelijk wordt bij Metz dt fides quae inderdaad verzwolgen door de 
navolgingspraxis". Maar daarmee wordt de waarheid in feite versmald tot 
het geloofshandelen. 

Ondanks de waardevolle elementen die sterk de aandacht vragen voor de 
samenhang tussen geloof en handelen is het begrip 'orthopraxie' met deze 
lading niet aanvaardbaar. Binnen de term wordt eigenlijk de spanning tus
sen christelijk geloof en marxisme voelbaar. In feite voerde Metz hiermee 
het marxistische primaat van de praxis in bij de benoeming van het geloofs
handelen. 

Hoewel hij later de term liet vallen, bleef dat element toch in zijn benade
ring aanwezig. Als in zijn latere publikaties de praxis toegang tot de waar
heid heet, wordt opnieuw het geloofshandelen benoemd vanuit het primaat 
van de praxis. 

Toch vindt op deze manier een belangrijke omkering plaats. Het is een 

9. Th.Schneider, 'Orthodoxie und Orthopraxie'. Überlegungen zur Struktur des 
christlichen Glaubens {Trierer Theologische Zeitschrift 81 (1972) 140-152) 
140. 

10. W.H.Velema vestigt er de aandacht op, dat binnen de gereformeerde theolo
gie de bezinning op de samenhang tussen geloof en handelen heeft geleid tot 
de leer van de syllogismus practicus. Daarbij gaat het niet zozeer om de praxis 
als verificatieprincipe. De syllogismus practicus heeft alleen bewijskracht naar 
de gelovige zelf toe en kan zo de geloofszekerheid versterken. W.H.Velema, 
Geloof en handelen (in: Septuagesima Anno. Theologische opstellen, aange
boden aan prof. Dr. G.C.Berkouwer. Kampen 1973, 270-298) 280-285. 297. 

11. Voorzover hij nog spreken wil van fides quae verstaat hij daaronder niet het 
instemmen met geloofsinhouden, maar interpreteert hij het als de formulering 
van de gevaarlijke herinnering die betrokken is op de navolgingspraxis. Glau-
be ..., 176-180. 
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bijbelse gedachte, dat de waarheid gedaan moet worden. Maar dat is ahijd 
handelen in geloof. De waarheid doen is alleen mogelijk in geloofsrelatie 
tot God. Maar als de praxis toegang tot de waarheid is, komt de geloofsre
latie tot God pas tot stand vanuit het menselijk handelen. De spanning tus
sen christelijk geloof en marxisme loopt hier zo hoog op, dat geloof secun
dair schijnt ten opzichte van waarheid en handelen. 

Nog één stap verder zet Boff. In feite zijn bij hem geloof en praxis van 
elkaar losgemaakt. De geschiedenis bevat in zichzelf reeds het heil, daar 
waar de onderdrukte bevrijd wordt. Die universele praxis van de agapè is 
beshssend. Engagement met die praxis is het criterium, geloof in God is 
daarvoor niet essentieel. De geschiedenis is zo volledig het terrein van men
selijk handelen geworden, dat zelfs het werk van Christus niet meer consti
tutief is voor het heil. Boffs soteriologie is een heilsleer waarin Christus niet 
meer de Heiland is. 

Het marxistisch primaat van de praxis versHndt uiteindelijk het christe
lijk perspectief op Gods heil voor deze wereld. Boff probeert dat perspec
tief wel te redden, door ruimte te scheppen voor een christelijke identiteit 
in theorie en praxis. Maar in de analyse bleek al dat die christelijke identi
teit niet wezenlijk is. Het is een kunstgreep om in een aardse heilsleer een 
hemelsblauwe kleur aan te brengen. De herinnering aan Marx' religiekri
tiek dringt zich onweerstaanbaar op. Is religie hier meer dan een illusionai
re zon die om de mens heendraait? 

Het kernbezwaar tegen Metz en Boff is christologisch. Christus als de 
unieke Redder is uit de theologie verdwenen. Daardoor blijft een lege sote
riologie over. Geloof, waarheid en handelen ontvangen slechts vanuit de 
antropologie hun inhoud. Maar dan kan niet meer aan het licht komen dat 
waarheid in het menselijk handelen slechts bestaan kan vanuit God. Wie 
de waarheid doet gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in 
God verricht zijn (Joh. 3,21). 

2.3 Praxis en norm 

Als de praxis voorrang heeft is belangrijk hoe vastgesteld wordt op welke 
manier die praxis gestalte krijgt, waaraan ze moet voldoen enz. Er moet 
duidelijkheid zijn over de norm waaraan ze moet beantwoorden. 

Bij Metz wordt de vraag naar de normativiteit beantwoord vanuit de 
theorie. Inhoudelijk beschrijft hij de praxis als mystiek-politieke navol
ging. De academische context waarin zijn theologie ontstaan is verloochent 
zich niet. De norm waaraan de praxis voldoen moet wordt theoretisch vast
gesteld. De theorie gaat dus in feite vooraf aan de praxis. Op het eerste ge
zicht gaat het daarbij om de theologische theorie, maar uiteindelijk is in 
de analyse duidelijk geworden dat de Kritische Theorie de normativiteit 
voor de praxis aangeeft, vertaald in theologische begrippen. 
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Bij Bof f ligt dat problematischer. Bij hem is duidelijk dat de praxis uit
gangspunt is. Maar wanneer de praxis werkeUjk het absoluut primaat 
heeft, zal ook de normativiteit uit de praxis zelf moeten opkomen. Er kan 
geen sprake zijn van een voorafgaande theorie die vervolgens praktisch toe
gepast wordt. Het gaat hier om een probleem dat binnen het marxisme een 
wezenlijke rol speelt. Geeft de praxis zelf eigenlijk wel aan wat haar norm 
is'^? Boff pretendeert het probleem op te lossen via de socio-analytische 
bemiddeling. Binnen Althussers wetenschapsmodel is er geen directe relatie 
tot de praxis. Het theoretisch proces is zelf een praxis. Binnen dat proces 
functioneert de socio-analytische bemiddeling als theorie van de praxis. De 
sociale wetenschappen zijn het instrument, waardoor de praxis ter sprake 
gebracht wordt. Tegelijk is binnen zijn model duidelijk, dat de socio-analy
tische bemiddeUng constitutief is voor het theologisch proces. Zo vindt bij 
Boff de theologie haar normativiteit in de sociale wetenschappen. 

Dat wordt ook niet gecorrigeerd in de hermeneutische bemiddeling. In 
zijn model is dat de instantie die in het theoretisch proces de zgn. epistemo
logische breuk voltrekt. In Boffs model speelt de epistemologische breuk 
een belangrijke rol. Hij is zich namelijk goed bewust van de methodische 
cirkel die het primaat van de praxis impliceert. Volgens Althussers Marx-
interpretatie betekent de epistemologische breuk, dat wetenschap alleen 
mogelijk is als de kennis gezuiverd wordt van alle ideologische ballast. Zo 
neemt Boff het begrip over als aanduiding van het principe dat er binnen 
het theoretisch proces geen absolute continuïteit bestaat tussen de te bewer
ken materie en het kennisproduct'^ De kennis die geproduceerd wordt is 
van een andere dimensie dan die welke met het kennisobject meekomt. De 
theologie breekt met het sociologisch begrippenmateriaal door, via de her
meneutische bemiddeling, de specifiek theologische dimensie aan het licht 
te brengen. Het is duidelijk dat Boff op deze manier de ken-theoretische 
garantie wil inbouwen dat de theoloog niet bij voorbaat is overgeleverd aan 
sociologisch bepaalde kennis. 

De vraag is nu of de hermeneutische bemiddeling in staat is die garantie 
te geven. Van belang is daarbij dat in Boffs model de Schrift slechts dienst 

12. Het was inzet van de discussie rond revisionisme en reformisme. In geding was 
de vraag of het historisch materialisme niet bijgesteld zou moeten worden, 
toen rond de eeuwwisseling bepaalde analyses (nog) niet bewaarheid werden. 
De praxis had een ander verloop dan verwacht. Vgl. W.Banning, Karl Marx. 
Utrecht/Antwerpen 1974, 134-139. 

13. Overigens past Boff hier het wetenschapsmodel van Althusser min of meer 
aan. Deze kent namelijk geen buitenwetenschappelijk apparaat zoals Boff 
aanwendt als A 2 (zie hoofdstuk 4 1.4). Bij Althusser is A 2 een dialectische 
omslag binnen het denken zelf. Bij Boff is A 2 als hermeneutische bemiddeling 
afhankelijk van een extern gegeven, de Schrift. 
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doet als interpretatie-paradigma dat steeds opnieuw gereproduceerd moet 
worden. De bijbel levert ons dus niet het wat maar het hoe van de interpre
tatie. In feite is dat het wezen van de hermeneutische bemiddeling. Zij 
vormt de 'lectuurcodex', waarmee de TP de politieke tekst ontsluit. HB is 
dus geen ontsluiting van de Schrift zelf, maar ontsluiting van het histori
sche heden overeenkomstig de Schrift. De boodschap van Gods Woord 
functioneert zo niet meer in de hermeneutische bemiddeling. Het is niet in 
te zien hoe een epistemologische breuk voltrokkken zou kunnen worden, 
wanneer de norm van de Schrift daarin geen rol speelt. Ook via de herme
neutische bemiddeling vindt de theologie haar normativiteit niet in Gods 
openbaring. 

Zowel bij Metz als bij Boff is dus sprake van een normativiteit die de 
theologie in wezen vreemd is. Ongetwijfeld heeft dat te maken met het feit, 
dat de openbaring secundair is bij Metz en Boff. In het bovenstaande 
kwam steeds naar voren dat Gods openbaring niet tot haar recht kan ko
men wanneer de vraagstelling gevangen blijft binnen de verhouding van 
theorie en praxis. Het is onvruchtbaar om binnen die relatie te zoeken naar 
ruimte voor echt theologisch perspectief. De geschiedenis leert dat dat een 
eindeloze pendelbeweging is. Van het intellectualistisch primaat van de 
theorie bij Aristoteles naar de tirannie van de revolutionaire praxis bij 
Marx blijft het dilemma gevangen binnen de menselijke werkelijkheid. De 
enige manier om boven dat dilemma uit te komen is in plaats van het pri
maat van de praxis het primaat van Gods openbaring als uitgangspunt te 
kiezen. Alleen zo staat vast naar welke norm de praxis zich heeft te richten. 
Pas dan is ook duidelijk waar de theologie haar normativiteit vindt. 

Op dit punt wreekt zich het fundamentele uitgangspunt dat deze moder
ne tijd zou vragen om een theologiseren dat put uit twee bronnen'". Onge
twijfeld zal ook de theologie de problemen van de wereld van vandaag een 
plaats moeten geven in haar vraagstellingen. Wil duidelijk zijn, dat het heil 
waarover zij nadenkt en spreekt echt concreet heil voor deze wereld is, dan 
zal zij niet om die confrontatie heen kunnen. Maar daarmee is de algemeen 
menselijke ervaring van die moderne wereld nog geen kenbron voor de 
theologie. In de discussies rond de constitutie 'Gaudium et Spes' is wel het 
woord 'osmose' (vermenging) gebruikt om aan te duiden dat er een wissel
werking tussen kerk en wereld zou moeten plaats vinden'^ Die wisselwer
king hebben Metz en Boff beiden zelfs kentheoretisch toegepast in de fun
dering van hun theologie. In de vermenging die dan optreedt tussen godde-

14. Vgl. hoofdstuk 1 2.1. 
15. De constitutie spreekt zelf van ,,wederzijdse doordringing (compenetratio) 

van de aardse en de hemelse stad" (n.40). Vgl. H.J.H.M.Fortmann, Kerk en 
wereld volgens de Constitutie 'Gaudium et Spes' (in: Osmose, gedachten over 
leven in kerk en wereld, 310-332) 325. 331. 
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lijke openbaring en menselijke ervaring raakt de theologie haar normatieve 
oriëntatiepunt kwijt. De praxis zelf vertelt niet aan welke norm zij zou 
moeten voldoen. Daar is ander licht voor nodig. 

2.4 Praxis en theorie 

Wie het primaat van de openbaring als uitgangspunt kiest heeft daarmee 
nog niet de theorie-praxis-problematiek achter zich gelaten. De discussies 
die eeuwenlang rond dit thema gevoerd zijn raken het wezen van de theolo
gie. 

In het bovenstaande is betoogd, dat die discussie ontspoort waar de ver
schillende motieven binnen één dimensie getrokken worden. Als het gaat 
om de relatie tussen woord en daad, denken en doen, is het heel wezenlijk 
om ook binnen de theologie die verhouding te definiëren. Daaraan kan in
derdaad duidelijk worden in hoeverre een theologie ook echt praktisch ge
richt wil zijn. Maar de discussie is vertroebeld doordat het motief van den
ken en handelen verstrengeld raakte met het motief van de normativiteit. 
Doordat beide motieven binnen één dimensie getrokken werden, betekende 
de omslag van theorie naar praxis allereerst een verschuiving van denken 
naar handelen, maar tegelijk voltrok zich een verschuiving van de openba
ring als norm naar de menselijke ervaring. Gezien tegen de achtergrond van 
de anti-metafysische tendens in het moderne denken is de verstrengeling 
van beide motieven wel begrijpelijk. Maar in het licht van de geschiedenis 
blijkt dat het om twee duidelijk onderscheiden motieven gaat, die beide in 
een andere dimensie functioneren. Wie binnen de verhouding theorie-
praxis zijn oriëntatie praktisch richt maakt daarmee niet per definitie de 
wending van normativiteit naar ervaring. Op de lijn van Augustinus en Lu
ther wordt duidelijk, dat theologie praktisch kan heten binnen een kader 
dat zijn uitgangspunt kiest in de Schrift als norm voor het theologiseren. 

Vanuit de keus voor het primaat van de openbaring moet daarom op
nieuw de relatie tussen theorie en praxis aan de orde komen. Het gaat dan 
uiteraard om meer dan een algemene karakterbepaling zoals in geding tus
sen Augustinus en Thomas. Binnen het normatieve kader van de openba
ring als theologisch vertrekpunt is het mogelijk de praxis zelf tot object van 
theologische reflectie te maken. Daarbij is allereerst aan de orde hoe de 
praxis gedefinieerd wordt. 

Bij Metz valt op dat hij in zijn centrale definitie spreekt over het geloof 
van de christen als een praxis in geschiedenis en maatschappij'*. Praxis is 
hier dus christelijk gekwalificeerde praxis. Uiteraard wordt dat in de uit
werking wel regelmatig toegespitst op het optreden van de kerk, maar het 
gaat nadrukkelijk niet om een kerkelijke praxis. 

16. Glaube ...,70. 

142 



Bij Bof f is het praxisbegrip veel breder gedefinieerd. Het gaat niet om 
een gekwalificeerde praxis. De praxis waar bevrijdingstheologie zich op 
richt is de universele praxis van bevrijding. Corresponderend met dat uni
verseel karakter krijgt daarom het veld van theologisch onderzoek een on
beperkte uitbreiding. In een T 2 kan voor Boff letterlijk alles theologisch 
object worden. 

Vanuit de definitie van hun praxisbegrip wordt duidelijk, waarom bei
den zo'n verschillende plaats toekennen aan de theorievorming. Metz 
volstaat er mee het kritisch karakter van zijn theologie te ontlenen aan de 
Kritische Theorie. De theorie krijgt zo een theologie-kritisch karakter, 
waardoor ontdekt kan worden door welke belangen kerk en theologie ge
leid worden. De theoretische reflectie op de praxis resulteert bij hem in de 
diagnose van de burgerlijke religie en in een strategie voor een praxis van 
soHdariteit. Omdat zijn ontwerp als 'Fundamentaltheologie' slechts een 
omvattend theologisch kader biedt blijft het bij algemene aanzetten. 

Boff heeft de plaats en de taak van de theorie sterk verfijnd door binnen 
het theoretisch proces de socio-analytische bemiddeling een plaats te geven 
naast de hermeneutische bemiddeling. Hierboven is al aangegeven wat het 
bezwaar is tegen dit model. Maar tegelijkertijd ligt er een belangrijke ge
dachte aan ten grondslag. Boff gaat er van uit, dat de theologie zelf niet 
het theoretisch instrumentarium bezit dat geschikt is voor reflectie op de 
praxis. Zij heeft haar eigen theoretisch apparaat voor typisch theologische 
kennis. Daarvoor put ze uit de openbaring en de christelijke traditie (her
meneutische bemiddeling). Maar zij heeft kentheoretisch zelf geen toegang 
tot de praxis. Daarom heeft zij de bemiddeling nodig van de sociale weten
schappen. Hier is een waarheidselement in Boffs wetenschapsmodel". Het 
voert te ver om te stellen dat de theologie geen eigen adequate middelen 
heeft voor de reflectie op de praxis. Maar zeker in de praktische theologie 
is toch duidelijk dat zij ook inzichten van andere wetenschappen nodig zal 
hebben voor die reflectie. 

Overigens zal de inschakeling van andere disciplines over een minder 
breed vlak nodig zijn dan Boff aangeeft. Want de onbeperkte uitbreiding 
van het theologische veld die hij voorstaat wordt door niets gerechtvaar
digd. Het juiste uitgangspunt dat God de zin van de wereld en van de ge
schiedenis is, leidt bij hem tot de onjuiste conclusie dat er geen enkel object 
is dat niet getheologiseerd kan worden. Ongetwijfeld vloeit ook die conclu
sie uiteindelijk voort uit het uitgangspunt dat deze moderne tijd vraagt om 
theologiseren vanuit twee bronnen. De bron van de moderne menselijke er
varing is inderdaad onbeperkt. Maar de bron van Gods openbaring wijst 

17. Overigens is de motivatie van zijn keus voor marxistische maatschappijtheo
rieën binnen de sociaal-analytische bemiddeling zo simplificerend dat ze geen 
recht doet aan het brede spectrum binnen de sociale wetenschappen. 
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aan de theologie een specifiek veld van onderzoek. Die bron is tegelijk de 
norm voor de theologie. Maar in dat kader heeft zij theoretische hulp van 
andere wetenschappen nodig, daar waar zij heeft na te denken over het 
handelen van de kerk binnen het krachtenveld van Gods openbaring. Bin
nen de erkenning van die norm hoeft geen vrees te bestaan voor bedreiging 
van de theologie'^ 

2.5 De horizon van het heil 

De keus voor het primaat van de praxis betekent haast automatisch grote 
nadruk op het menselijk handelen. Bij Metz en Boff is dat ook duidelijk 
terug te vinden. Praxis is altijd betrokken op de mens. Toch betekent dat 
niet dat daarmee het handelen van God buiten beschouwing blijft. Alleen 
wordt het nauwelijks concreet in verband gebracht met menselijk hande
len. Dat komt vooral doordat God als Subject van de geschiedenis alleen 
binnen eschatologisch kader genoemd wordt. M.n. bij Metz is dat heel dui
delijk het geval. Bij Boff is de eschatologie veel minder scherp gearticu
leerd, maar op het punt van het eschatologisch voorbehoud sluit hij zich 
nadrukkelijk aan bij Metz". 

De eschatologie functioneert bij Metz heel sterk als de motor van de 
menselijke emancipatie. Zijn these van het 'eschatologisch voorbehoud' 
betekent in feite, dat heel de wereld en alle menselijk handelen in het teken 
van de voorlopigheid staan. Pas de heerschappij van God zal definitief 
zijn. Dat relativeert alle menselijk handelen en stelt het onder kritiek. Juist 
zo kan in zijn visie ideologie ontmaskerd en doorbroken worden. In dit ver
band is aan Metz de kritische vraag gesteld of er zo eigenlijk nog verband 
bestaat tussen Gods heerschappij en het menselijk handelen^". Inderdaad 
is dit een antinomie in zijn ontwerp. Enerzijds staat zijn theologie volledig 
in het teken van een verantwoording van het christelijk geloof binnen de 
moderne werkelijkheidservaring. Anderzijds wordt hier het definitieve heil 
uiteindelijk verschoven naar de eschatologie^'. Menselijk handelen en 
goddelijk heil lijken elkaar niet meer te raken. De dominerende inzet bij 
de menselijke praxis verschuift het handelen van God naar een theoretische 
metafysica. Wordt hier toch nog een hardnekkige rest zichtbaar van het 
scholastieke schema? 

18. Vgl. K. Veling, Leven uit geloof als object van sociale wetenschap? (Kamper 
Bijdragen XXV), Groningen 1983, 28-29. 

19. Theologie ..., 87. 
20. J.T.Bakker, Doorvertelde bevrijding (in: Septuagesima Anno, 9-40) 15-16. 
21. Overigens wordt bij Metz niet echt duidelijk of dat voor hem ook een eschato

logisch hiernamaals inhoudt. Het 'Jenseits' heeft bij hem meer de kleur van 
een kwalitatief andere samenleving. 
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Ongetwijfeld heeft dat alles te maken met de invulling van de christolo
gie bij Metz. De inzet van zijn christologie is antropologisch. Maar de op
standing van Christus valt in dat kader weg. In zijn memoria-these speelt 
de opstanding geen rol. Maar juist voor de eschatologie is dat een kernge
geven. De opstanding van Christus is een in deze wereld gegeven garantie 
van de belofte dat Hij alle dingen nieuw maakt. De realiteit van Gods heil 
voor deze wereld is nergens duidelijker aan het Ucht gekomen dan op Pa
sen. Daar werd midden in de praktijk van het menselijke bestaan de hori
zon van het heil zichtbaar in Gods openbaring door Christus. 

3 DE KERK IN WOORD EN DAAD 

Voorrang voor de praxis laat zich gemakkelijk vertalen in voorrang aan de 
daad. Metz en Boff kiezen daar ook beiden voor in verband met het optre
den van de kerk in deze wereld. In hun visie staat of valt de kerk met haar 
diakonia. In wat de kerk doet blijkt of haar optreden in de wereld relevant 
is. Wat zij zegt verheldert wel haar handelen, maar voegt daar niets aan 
toe. Vanuit de scopus van hun theologie is dat ook voorstelbaar. Wanneer 
bevrijding het concrete meetpunt is waaraan blijkt wat heilzaam is en wat 
niet, wat heeft een mens dan alleen aan woorden? Woord en daad zijn en 
blijven onderscheiden binnen de menselijke werkelijkheid. Maar juist in 
dat laatste ligt de inkorting van het theologisch perspectief besloten. Een 
theologie die zich slechts in antropologische categorieën verantwoordt, 
blijft dan niets over dan voorrang te geven aan de daad. De daad is con
creet. 

Maar theologie die inzet bij Gods openbaring kan een wijdere horizon 
tekenen. Voor God geldt niet dat woord en daad twee zijn. Zijn Woord is 
nooit leeg (Jes. 55,11; Joh. 17,17). Toch wordt de verhouding van woord 
en daad daarmee niet op het niveau van God getild. Verkondiging en dia
konia zijn in mensenhanden gelegd. Vanuit menselijk perspectief zijn ze in 
deze wereld een onmogelijke mogelijkheid. Wat in geen mensenhart is op
gekomen mag door mensen uitgedeeld worden. Daarom schieten antropo
logische categorieën ook te kort. Primair blijft in dit licht de Woordver
kondiging als de kracht waardoor de Geest wederbaart. Maar juist daar
door zal ze in een mensenleven die kracht ook bewijzen. Het kan niet bij 
woorden blijven (I Kor. 4,20; II Kor. 10,11). Woord en daad horen 
samen^^. 

22. Zie voor uitvoeriger exegetische argumentatie op dit punt: D. van Swigchem, 
Het missionair karakter van de christelijke gemeente volgens de brieven van 
Paulus en Petrus. Kampen 1955, 164-170. 
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3.1 Verkondiging 

3.1.1 Tot Zijn gedachtenis 
De memoria-these staat in het hart van Metz' theologie. Dat is een sterk 
element in zijn opzet. In de gedachtenis van het lijden en de opstanding van 
Jezus Christus klopt het hart van de eredienst. Zij geeft inhoud aan de pre
diking en de viering van het Heilig Avondmaal. Daar ontvangt de kerk 
haar mogelijkheden tot gemeenschap met Christus. De gedachtenis van 
Christus is binnen de praktische theologie dan ook vruchtbaar gemaakt in 
het anamnese-begrip". 

Een belangrijk aspect is hier de constitutieve betekenis die de gedachtenis 
heeft voor de levende omgang met God. „Er is een historische afstand tot 
het feit van de verlossing, maar in het 'gedenken' wordt deze afstand over
brugd, omdat de God van de heilsfeiten leeft. Het eens geschiede feit wordt 
in zijn blijvende gelding en aktualiteit erkend en is richtinggevend voor de 
omgang met God, de verwachting van God en het volbrengen van de wet 
van God in de toekomst"^''. Het gaat dus niet om een teruggrijpen op het 
verleden als zodanig. De gedachtenis is juist van belang voor het heden en 
geeft verwachting voor de toekomst. Bij Metz is dat element ook aanwezig. 
De memoria heeft kracht om in het heden onvruchtbare situaties te door
breken en geeft hoop op een toekomst waarin het lijden zal zijn overwon
nen. Alleen is bij hem de gedachtenis aan Christus' lijden in feite geen her
innering aan een heilsfeit. Het heeft de negatieve kleur van Benjamins me-
moria-begrip. Memoria is geen heilzame gedachtenis, maar gevaarlijke her
innering. Christus' lijden ligt bij Metz in één perspectief met het lijden van 
zoveel overwonnenen in de geschiedenis. Zijn lijden is daarom geen heil, 
maar de herinnering aan dat lijden roept om bevrijding. Terecht heeft Bak
ker in dit verband de vraag gesteld, waarin de garantie ligt, dat juist deze 
herinnering bestand zou zijn tegen de totalitaire druk van de geschiede
nis^'. Is het geen belangrijk voorteken, dat het denken van de Frankfurter 
Schule uitmondde in negativiteit? 

Het christologisch bezwaar komt hier versterkt terug. Wat kan de ge
dachtenis aan Christus' lijden betekenen, als zij niet direct verbonden blijft 
met zijn opstanding? Daar ligt de kracht van de gedachtenis als centrum 
van de christelijke eredienst. Prediking en Avondmaal vinden daar hun in
houd. Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt (II Tim. 2,8). 

23. Vgl. G.N.Lammens, Tot zijn gedachtenis. Het commemoratieve aspect van de 
avondmaalsviering. Kampen 1968. 

24. C.Trimp, De gemeente en haar liturgie. Een leesboek voor kerkgangers. Kam
pen 1983, 110. 

25. Bakker, Doorvertelde bevrijding, 35. 
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3.1.2 Verkondiging, geschiedenis en heil 
Wanneer het optreden van de kerk met de daad voorrang krijgt, moet dat 
terug te vinden zijn in de waardering van de verkondiging. Het duidelijkst 
is dat het geval bij Bof f. Bij hem kan de verkondiging eigenlijk alleen nog 
maar hcht werpen op de praxis. Omdat het heil in zichzelf aanwezig is in 
de bevrijdingspraxis, is er strikt genomen geen geschiedenis van het heil, 
alleen maar geschiedenis van de openbaring van het heil. Daarmee cor
respondeert de plaats van de verkondiging. Evangelisatie is niet het uitde
len van het heil, maar laten zien dat het heil aanwezig is. Vanuit de verkon
diging valt er dus wel licht op deze wereld, maar het is geen heilzaam licht. 
Het brengt aan het licht wat er allang was. De verkondiging legt uit waar 
het in deze wereld om gaat. Zo is het christendom de hermeneut van deze 
wereld. 

Hier is de blikrichting radicaal veranderd. In de prediking worden men
sen niet meer bekend gemaakt met God, maar met deze aardse werkelijk
heid. Het heil is hier op aarde. Dit element komt duidelijk uit in het verwijt 
van logocentrisme dat Boff de klassieke theologie maakt. Ongetwijfeld zal 
er in dat verwijt wel een waarheidselement zitten. Het christendom heeft 
zich lang niet altijd aan helleniserende invloeden weten te onttrekken. 
Maar concentratie op het Woord heeft voor de kerk altijd in het perspectief 
gelegen van Christus' openbaring als het vleesgeworden Woord. Niemand 
heeft ooit God gezien, maar Hij heeft Hem doen kennen (Joh. 1,18). Wie 
de Zoon gezien heeft, heeft de Vader gezien (Joh. 14,9). Dat is de bUkrich-
ting die de prediking heeft beheerst. Zoals de Vader de Zoon zond, heeft 
de Zoon mensen de wereld over gestuurd om dat evangelie bekend te ma
ken (Joh. 20,21). De prediking is daarom altijd geweest een bekend maken 
met Christus. De mensen op deze aarde worden opgeroepen te zoeken wat 
boven is, waar Christus is (Kol. 3,1). Van Hem moet het heil vandaan ko
men. Dat het daarbij gaat om heil dat in deze aardse werkelijkheid concreet 
zichtbaar en tastbaar wordt, zal dan altijd blijken (Kol. 3,5-4,1). Bij Boff 
is die blikrichting radicaal omgekeerd. De verkondiging kan in principe ge
mist worden omdat de geschiedenis in zichzelf het heil reeds bevat. 

Bij Metz is de verkondiging wel essentieel. Haar plaats wordt bepaald 
vanuit de memoria. Op dit punt speelt de narrativiteit een belangrijke rol. 
Herinnering heeft een verhalende structuur. Daarom vraagt de memoria 
om narrativiteit. Alleen als gevaarlijke herinneringen doorverteld worden, 
kunnen ze bevrijdend werken. Zo is de verkondiging dus onmisbaar voor 
het heil. De narrativiteit is in feite het medium, dat de geschiedenis van het 
lijden en de praxis van het heil met elkaar moet verbinden. In zekere zin 
is de verkondiging bij Metz dus genademiddel. Alleen geeft hij er een volle
dig nieuwe inhoud aan. De genademiddelen zijn bij hem niet meer de media 
waardoor het heil van Christus wordt bediend en uitgedeeld. Bij Metz is 
de narrativiteit een middel dat het heil moet bewerken. Het is het medium 
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dat de subversieve kracht van de memoria moet mobiliseren om lijden en 
onderdrukking te doorbreken en bevrijding tot stand te brengen. 

De bezwaren tegen Metz' memoria-these laten zich direct doorvertalen 
naar zijn invulling van de narrativiteit. Als de memoria Jesu Christi verwis
selbaar is met de herinnering aan zoveel menselijk lijden zal de narrativiteit 
die twee ook op één lijn hanteren. Dat is tegelijkertijd het aantrekkelijke 
en de zwakte van deze visie. Ongetwijfeld is het aantrekkelijke van een der
gelijke verkondiging, dat de herkenbaarheid groot is. De hoorder merkt 
dat het over hemzelf gaat. Maar dat is tegelijk het kwetsbare punt. De 
hoorder wordt niet in relatie gebracht met Hem die werkelijk bevrijdt. Zo 
blijft hij opgesloten binnen zijn eigen werkelijkheid. Een memoria die haar 
kracht niet ontleent aan Christus' opstanding, levert een narrativiteit op die 
in zichzelf machteloos is om de hoorder werkelijk in relatie te brengen met 
de levende Heiland. Verkondiging, geschiedenis en heil worden bij Metz 
wel met elkaar in verband gebracht, maar niet vanuit Hem die de geschie
denis van Zijn heil laat verkondigen. Het is de mens zelf die dat verband 
moet waarmaken. 

3.2 Diakonia 

3.2.1 Solidariteit als diaconale categorie 
Solidariteit is het fundamentele begrip vanwaaruit Metz en Boff hun visie 
op de diakonia van de kerk vormgeven. Met die term wordt een essentiële 
verbondenheid tussen mensen onderling aangeduid. Het is belangrijk dat 
de kerk die verbondenheid ook erkent. De nood in deze wereld, zoals die 
in honger, armoede, uitbuiting en onderdrukking naar buiten komt, is ten 
diepste nooit slechts een regionaal of zelfs continentaal probleem. De diep
ste oorzaak van die nood is de menselijke schuld waar niemand buiten 
staat. Wie de nood van deze wereld peilt in het licht van Gods openbaring 
zal dat erkennen. Die erkenning is een belangrijk motief om die verbonden
heid ook daadwerkelijk tot uitdrukking te brengen. 

Doorslaggevend is in dit verband op welke manier inhoud gegeven wordt 
aan die solidariteit. Het meest consequent wordt dat door Boff uitgewerkt. 
Bij hem is er sprake van een universele verbondenheid in deze wereld, ge
richt op de bevrijding uit onderdrukking. De basis daarvoor hgt in de voor
keursoptie voor de armen. Daarmee is als prioriteit de doelstelling van een 
universele bevrijdingspraxis aangegeven. 

Solidariteit wordt dus volledig vanuit de praxis ingevuld. Hoe belangrijk 
hier het universeel karakter van die praxis is, blijkt wel uit het feit dat de 
kerk staat of valt met haar deelnemen in die praxis. Het wezen van de dia
konia wordt zo niet bepaald vanuit het wezen van de kerk, maar vanuit de 
praktische eis, dat onderdrukking doorbroken moet worden. De voorkeurs
optie voor de armen is daarom een uitgangspunt dat geen recht kan doen 
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aan het wezen van kerkelijke diaconie. 
Op deze manier gehanteerd kan solidariteit geen bruikbare term zijn als 

karakterisering van de diaconale taak van de kerk. Het is een begrip dat 
zijn lading niet ontvangt vanuit Christus' opdracht om goed te doen aan 
alle mensen (Gal. 6,10) maar vanuit een (marxistische) analyse van de eco
nomische wereldsituatie. De diaconie der bevrijding ontleent bij Boff haar 
betekenis niet aan Christus. 

Bij Metz wordt het begrip heel anders gedefinieerd. Bij hem gaat het niet 
om een universele praxis van solidariteit. In onderscheid met alle gangbare 
solidariteitsvormen oriënteert christelijke solidariteit zich aan de navolging 
van Christus. Voor zijn benadering is daarom essentieel dat het gaat om 
een echt christelijke praxis. Het wezen van de diakonia wordt hier dus veel 
directer betrokken op het wezen van de kerk. 

Toch keert ook hier het bezwaar tegen Metz' memoria-these terug. Het 
kernprobleem van zijn memoriabegrip is de onderlinge uitwisselbaarheid 
van de gedachtenis aan Christus' lijden en de herinnering aan menselijke 
verdrukking en ondergang. Dat probleem komt ook hier op. Metz fundeert 
de diakonia in de eucharistie. Maar dat betekent in dit verband niet dat de 
diakonia van de gemeente ontstaat, waar zij deel krijgt aan Christus' li
chaam. De eucharistie krijgt een antropologische verbreding in de zin van 
een confrontatie met de algemeen menselijke lijdenservaring. Christelijke 
solidariteit blijft dus ook bij Metz een ambivalent begrip. Enerzijds gaat 
het om een christelijk gekwalificeerde praxis. Anderzijds wordt die praxis 
slechts verantwoord in algemeen menselijke categorieën. De karakteristiek 
van de diakonia wordt dan wel niet exclusief ontleend aan niet-kerkelijke 
normen, ze wordt er wel mee gelijk gesteld. Diaconale motivatie vanuit de 
gemeenschap met Christus krijgt haar inhoud vanuit solidaire strijdvaar
digheid voor doorbreking van onderdrukkende structuren. 

Ook op deze manier is solidariteit geen bruikbare diaconale categorie. 
De diakonia van de kerk ontleent haar betekenis niet aan de menselijke be
hoeften, gemeten naar binnenwereldlijke maatstaven. Er is een fundamen
tele verbondenheid binnen de mensheid, waar niemand buiten staat. Dat 
is de verbondenheid in schuld voor God. Daar waar de gevolgen van die 
schuld ook zichtbaar worden in armoede en onderdrukking kan ook geen 
christen afzijdig blijven. Maar echte diaconale verbondenheid met de nood 
van de mensheid krijgt juist daarom alleen blijvende gestalte vanuit ge-
loofsverbondenheid met Christus. 

3.2.2 Diakonia en emancipatie 
Het maatschappijkritisch karakter van de theologie geeft bij Metz en Boff 
een sterk emancipatoir karakter aan hun visie op de diakonia van de kerk. 
Daarin ligt de zin en de doelstelling van de diaconale praxis. De waarde van 
dit motief zal alleen kunnen blijken aan de hand van de ideologiekritiek die 
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beiden tot inzet van hun theologie gemaakt hebben. 
Bij beoordeling valt op, hoe moeilijk die ideologie-kritiek te funderen is 

in de bijbel. Vaak wordt Jezus wel in algemene zin als sociaal hervormer 
voorgesteld. Maar breed schriftbewijs is daarvoor niet te vinden. Dat Jezus 
de armen zalig spreekt (Mat. 5,3) is ook moeilijk als program tot herstruc
turering van de maatschappij te interpreteren wanneer Hij in diezelfde con
text zegt dat God zijn zon laat opgaan over bozen en goeden (Mat. 5,45). 
Ook verder vertoont het Nieuwe Testament eerder een beeld dat uitgaat 
van bestaande structuren (I Kor. 7,20-22; Ef. 6,5-7; I Tim. 6,1). Ongetwij
feld heeft dat te maken met het feit dat Christus met het evangelie van het 
koninkrijk geen dynamiet legt onder deze maatschappij, maar een zuurde
sem in de samenleving laat werken (Mat. 13,33). 

Zonder bijbels fundament blijft ideologie-kritiek als filosofisch thema 
een vreemd element in de theologie. Ongetwijfeld is een belangrijk waar
heidselement van de Kritische Theorie, dat inderdaad kennis en wetenschap 
geleid worden door belangen. Maar bewustwording daarvan blijft steken 
in een binnenwereldse utopie, wanneer het bestaan niet volledig kritisch 
doorlicht wordt vanuit Gods openbaring^'. Emancipatie is binnen de dia-
konia van de kerk dan ook een binnenwereldse doelstelling die slechts past 
in een dergelijk utopisch denken. 

Emancipatie als doelstelling van diaconaat is zo een symptoom van een 
verkort perspectief op de betekenis van het heil. In een poging de actieradi
us van het heil zo concreet mogelijk te tekenen wordt het eschatologisch 
uitzicht binnen de menselijke horizon getrokken. 

Met de lange adem van Zijn Geest werkt Christus op weg naar de nieuwe 
aarde minder revolutionair, maar wel zo radicaaF^. De nood van armoede 
en onderdrukking gaat dieper dan een ontaarde structuur. Doelstelling van 

26. Impliciet is daarmee nog eens de noodzaak aangegeven van bezinning op 
vormgeving en toepassing van ideologie-kritiek binnen de theologie. Zeker bij 
de fundering van het dlakonaat is dat aan de orde. G.Heitink heeft getracht 
aan te wijzen, dat binnen de Gereformeerde Kerken ideologiserende factoren 
een rol hebben gespeeld bij de opzet en de exegetische fundering van het diaco
naat. G.Heitink, De armen hebt gij altijd bij u. Een hoofdstuk uit de geschie
denis van het gereformeerde diaconaat (in: G.Heitink e.a. (eds.), Bewerken en 
bewaren. Studies aangeboden aan prof. dr. Klaas Runia, vijfentwintig jaar na 
zijn inauguratie als hoogleraar in de theologie, te Geelong, Australië. Kampen 
1982, 11-23). In zijn betoog ontbreken schriftuurlijke criteria voor ideologie
kritiek. Maar dat illustreert juist de noodzaak tot het formuleren van die crite
ria. 

27. Zie in dit verband breder, m.n. over gerechdgheid als diaconaal motief: 
J.J.Dronkers, Radicale diaconie (in: A.Kooij; C.Trimp (eds.), Zaaien op 
dankdag. Opstellen over het diaconaat van de christelijke gemeente. Barne-
veld 1988, 13-32). 
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christelijk diaconaat is daarom niet emancipatie door middel van het door
breken van een afhankelijkheidsstructuur, maar concretisering van het le
ven in heilzame afhankelijkheid van Christus' zorg. Dat verbreedt het 
perspectief waarbinnen de kerk diaconaal bezig is, zonder verlies aan con
creetheid. 

Dat werpt ook een ander licht op de concrete hulp binnen het kerkelijke 
diaconaat. Vanuit de marxistische analyse van de armoede noemt Boff de 
aalmoes een incidenteel gebaar dat niets oplost. In het licht van het evange-
he spreekt elke hulp, hoe gering ook, van de concreetheid van Christus' heil 
binnen deze aardse werkelijkheid. Ontvangen vanuit de verbondenheid aan 
Christus in een kerkelijke diakonia, spreekt het van een komende samenle
ving die alle noden van deze maatschappij achter zich laat, maar juist daar
om alle menselijke inventiviteit te boven gaat. 

4 KERK EN WERELD 

De vraag naar de verhouding tussen kerk en wereld was de inzet van dit 
onderzoek. Metz en Boff geven beiden een radicaal antwoord op die vraag. 
Naast continuïteit betekent dat antwoord voor beiden een breuk met de 
klassieke theologie. Doorslaggevend daarbij is voor hen de vraag naar de 
aard van het heil. 

4.1 Heil en ideologie 

Inzet van hun theologie is de concreetheid van het heil te verwoorden in ca
tegorieën van deze wereld. Beiden kiezen daarbij als uitgangspunt het ge
vecht tegen armoede, uitbuiting en onderdrukking met als brandpunt de in
zet van het Noord-Zuid-conflict. Voor Boff is dat de concrete werkelijk
heid van zijn bestaan. Voor Metz is dat een inzicht, verworven door analy
se van de huidige maatschappij. Op de achtergrond staat daarbij de ideolo
gie-kritische inslag van hun theologie. Religie die functioneert in dienst van 
bestaande belangen moet ontmaskerd. 

Maar zo is een vicieuze cirkel ontstaan tussen ideologie-kritiek en heilsin-
houd. De nood van de armen waar ook ter wereld zal geen christen koud 
mogen laten. Daarom zal theologie ook nooit om die nood heen kunnen. 
Maar die nood ontvangt pas de juiste belichting wanneer Gods openbaring 
er over schijnt. Hier blijkt de armoede van ervaringstheologie. De 'ervaring 
van de armen' is de fundamentele locus van bevrijdingstheologie en ook 
Metz put uit die bron (de herinnering aan het lijden). Dat accentueert hun 
nood zodanig, dat die materiële nood inzet van de theologie wordt. Maar 
zo blijft het inzicht in de nood gevangen binnen het menselijk denken. Be
vrijding wordt zo afhankelijk van menselijke inventiviteit. Zolang theolo-
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gie daar niet bovenuit reikt blijft zij ideologisch bepaald. Wat heil is, wordt 
zo inderdaad concreet ingevuld. De actieradius van het heil is zo wereld
wijd getekend. Maar het heil van God reikt verder. En vooral dieper omdat 
het bevrijding van schuld is. 

4.2 De middelen van het heil 

Wanneer het perspectief van het heil zo verandert, betekent dat uiteraard 
ook een ommekeer in de leer van de genademiddelen. Ook hier werkt de 
fundamentele antropologische oriëntatie door. De middelen spreken niet 
meer van goddelijke genade, maar van menselijke bevrijding. 

Als de daad voor het woord gaat, legt dat een sterk accent op menselijke 
activiteit. Bij Metz is die omslag al te signaleren. De eucharistie is niet meer 
essentieel gedachtenis van Christus' lijden en ook de verkondiging dient 
vooral om mogelijkheden tot menselijke emancipatie te mobiliseren. Het 
heil is bij hem nog verbonden aan de navolging. Maar de memoria passio-
nis, waaruit de navolging zich voedt, is in hoge mate verwisselbaar voor de 
herinnering aan zoveel menselijk lijden in deze wereld. 

Er vindt zo binnen de leer van de genademiddelen een sterke verschui
ving plaats. Prediking en sacramenten zijn de middelen in Gods hand, ge
legd in handen van de kerk, waardoor Hij zijn heil op aarde uitdeelt. Bin
nen die middelen ligt de nadruk op het Woord boven de daad. Het Woord 
van Christus vormt de inhoud van de middelen. Zo bevatten ze het heil 
voor deze wereld. Bij een praxis-geörienteerde theologie raken die midde
len op de achtergrond. Niet langer wat de kerk te zeggen heeft, maar wat 
zij doet wordt genademiddel. 

Bij Bof f is die verschuiving volledig voltooid. Het heil is niet meer ver
bonden aan het geloof. Wat de kerk te zeggen heeft werpt wel verhelderend 
licht op de praxis. Maar de praxis zelf is het enige middel geworden om het 
heil te realiseren. 

4.3 De kerk en het heil 

De vraag naar de verhouding van kerk en wereld hangt samen met de vraag 
naar het heil. Voor Bof f vallen daarom kerk en wereld samen in de diaco
nale praxis. Wat heil is, wordt bepaald naar de maatstaf van deze wereld. 
Dat het heil is, vormt de boodschap van de kerk. De plaats van de kerk 
wordt zo bepaald vanuit de wereld. Die plaats is daar waar zij bijdraagt aan 
het doorbreken van de concrete nood van de wereld. 

Metz is minder radicaal. Hij ziet de identiteit van de kerk bepaald door 
Christus. Maar wat dat concreet betekent kan de kerk niet in de haar toe
vertrouwde woorden zeggen of in kerkelijke daden laten zien. Heil kan al
leen gestalte krijgen naar de vorm waarin deze wereld er om vraagt. Zo 
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krijgt bij hem de kerk een principiële openheid naar de wereld toe. Een 
openheid waarin zij haar identiteit verliest. 

Wie de kerk wil kennen, moet letten op de manier waarop zij met de ge
nademiddelen omgaat. Dat is de plaats waar zij haar ware aard toont. 
Spreken die middelen van Christus' genade, dan wordt duidelijk dat zij li
chaam van Christus is. 

Op dit punt heeft de kerk bij Metz en Boff een gedaanteverandering on
dergaan. De genademiddelen spreken niet meer primair van het heil van 
Christus, maar van menselijke inzet voor het doorbreken van onderdruk
king en uitbuiting. Bij Boff is die omslag zelfs zo sterk, dat de kerk staat 
of valt met haar deelname aan de praxis van de bevrijding. Haar identiteit 
ontleent ze niet aan haar goddelijke boodschap maar aan haar menselijke 
solidariteit. 

De wisselwerking waar 'Gaudium et Spes' op doelde is hier consequent 
uitgewerkt. De kerk vormt zo praktisch slechts een functie van de wereld. 
Maar dan komt de vraag op naar het bestaansrecht van de kerk. Wat kan 
zij voor de wereld betekenen, als haar relatie tot de wereld alleen gemeten 
kan worden in categorieën van deze wereld? 

Haar specifieke taak en plaats ontleent de kerk aan haar afkomst. Zij 
is lichaam van Christus. Van Hem ontvangt zij het heil van God. Dat heil 
mag zij uitdelen in deze wereld, maar wel naar de maat van haar mogelijk
heden. Die mogelijkheden heeft Christus haar Zelf gegeven in genademid
delen en diakonia. Wat Hij haar in de mond geeft en ter hand stelt, mag 
zij in deze wereld uitdelen. Dat is kenmerkend voor de kerk. Maar juist als 
zij daarmee in deze wereld optreedt, zal zij boven zichzelf uit wijzen. Ook 
dat is kenmerkend voor de kerk. Het heil dat deze wereld nodig heeft gaat 
de categorieën van deze wereld te boven. Niet de kerk hoeft het waar te ma
ken, dat zal Hij doen die alle dingen nieuw maakt. 
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Hoofdstuk 7 

EVALUATIE 

Een echte ontmoeting kan nooit vrijblijvend zijn. Dit onderzoek is begon
nen met de bereidheid in de spiegel van een maatschappijkritische theologie 
te kijken en daarvan te willen leren. Die spiegel geeft een beeld te zien dat 
ingrijpende correctie nodig heeft omdat het niet voldoende belicht wordt 
vanuit Gods openbaring. Maar met die beoordeling kan dit onderzoek niet 
afgerond worden. In het geschetste beeld blijven genoeg herkenbare trek
ken over, die te vertalen zijn in (soms kritische) vragen aan het adres van 
gereformeerde kerken en theologie. Het kan niet de bedoeling zijn de spie
gel na een korte bhk weer terzijde te leggen. Daarom wordt in deze korte 
evaluatie op een paar punten aangegeven hoe verder gewerkt zou kunnen 
worden met de onderzoeksresultaten. 

I GEREFORMEERD DIACONAAT 

Het ligt voor de hand vanuit dit onderzoek de blik allereerst te richten op 
het functioneren van het diaconaat binnen de Gereformeerde Kerken. De 
kracht van het diaconaal handelen van de kerk is een uitstekend meetpunt 
voor de vitaliteit waarmee woord en daad samenhangen in haar optreden. 
Is een levend en krachtig diaconaat ook metterdaad een kenmerk van deze 
kerken geweest? Die vraag moet goed te beantwoorden zijn, zeker nu on
langs een eerste samenhangende geschiedschrijving van honderd jaar gere
formeerde diaconie gereedkwam'. Het valt op, dat C.Trimp, in een eerste 
persoonlijke nabetrachting op die geschiedschrijving, geen onverdeeld po
sitieve taxatie geeft: ,,Het diakonale werk is altijd een bijzaak geweest -
in de aandacht van de kerkelijke vergaderingen en in de beleving van ge
meenteleden"^. 

De vraag komt op, wat daarvan de theologische achtergrond is. Vanuit 
de probleemstelling van dit onderzoek dringt zich uiteraard het vermoeden 
op, dat er binnen de theorie-praxis-verhouding mogelijk een eenzijdige 
aandacht geweest is voor de vraag naar de orthodoxie. Daarmee is niet be
doeld dat aandacht voor de rechte leer ten koste zou moeten gaan van het 
praktische leven uit die leer. Terwijl theorie en praxis nog wel eens diame
traal tegenover elkaar kunnen staan, laat zich zo'n dilemmatiek ten aanzien 
van leer en leven niet denken. De gezonde leer valt per definitie samen met 

1. G.Harinck (ed.), Diakonie in verleden en heden. Barneveld 1992. 
2.A.W. 266. 
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een gezond leven (vgl. Joh. 7,17). De zuivere leer laat zich daarom niet als 
abstracte theorie uitspelen tegen de praktijk van het christelijk leven. Als 
het diaconaat binnen de Gereformeerde Kerken werkelijk beneden de maat 
geweest is, moet dat duiden op een bepaalde versmalling van de gezonde 
leer. 

Zo'n versmalling kan onder andere optreden door de manier waarop 
men omgaat met orthodoxie. De geschiedenis van de lutherse traditie levert 
er het bewijs van dat de bewaking van de orthodoxie zo op zichzelf kan ko
men staan, dat de levenspraxis te kort komt. Leer en leven kunnen dan in 
mindere of meerdere mate als theorie en praxis tegenover elkaar komen te 
staand Het is niet onmogelijk dat een dergelijk motief een rol gespeeld 
heeft bij de diaconale ontwikkelingen van de afgelopen honderd jaar. Was 
het diaconale werk bijzaak, in diezelfde periode heeft binnen de Gerefor
meerde Kerken de strijd om het bewaren van de rechte leer permanent cen
traal gestaan. Alleen al de geschiedenis van de conflicten rond 1905, 1926, 
1944 en ook rond 1967 toont dat aan. 

Wellicht is de hypothese gewettigd, dat binnen de Gereformeerde Kerken 
het diaconaat te lijden heeft gehad van een klimaat waarin orthodoxie en 
diaconaat, als theorie en praxis, in een concurrerende verhouding kwamen 
te staan. Toetsing van die hypothese is gewenst voor een zuivere verhou
ding tussen bewaking van de orthodoxie en een levend diaconaat. 

Voor een billijke uitwerking van een dergelijke hypothese blijft het overi
gens nodig, oog te hebben voor de veelvormige daadwerkelijke activiteiten 
die in en vanuit de kerken ondernomen werden. Er is bepaald geen sprake 
van een algemene onderwaardering van de daad ten gunste van het woord. 

Onderzoek naar de achtergrond van deze ontwikkelingen rond het diaco
naat kan zo stof leveren voor het antwoord op de vraag die Metz aan de 
kerken in het Westen stelt. De kritiek die hij oefent op de beoefening van 
barmhartigheid is vlijmscherp en uiterst prikkelend. Maar de kerk moet het 
wel aandurven de vraag onder ogen te zien of haar diaconaal optreden wel
licht verburgerlijkte elementen bevat". 

2 COMPREHENSrVE APPROACH? 

Een soortgelijke problematiek is aan de orde bij de vraag naar de zen
dingsstrategie binnen de Gereformeerde Kerken. Aan het eind van de veer
tiger jaren is in dat verband uitvoerig aandacht besteed aan de methode van 
de zgn. comprehensive approach. Daarmee werd bedoeld dat zending ge-

3. Vgl. hoofdstuk 2 2. 
4. Opnieuw blijkt hier de noodzaak tot het formuleren van schriftuurlijke crite

ria voor ideologie-kritiek. Vgl. hoofdstuk 6 noot 26. 
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dreven wordt vanuit een totaalaanpak, waarbij prediking, medische zorg, 
onderwijs enz. principieel binnen één allesomvattende benadering gebun
deld werden. 

De Generale Synode van Amersfoort 1948 wees deze methode af als in 
strijd met de Heilige Schrift en zag zich daardoor geplaatst voor de vraag 
wat de verhouding was tussen de prediking van het Woord en de andere 
diensten op het zendingsveld^ In de discussie die rond dit thema ont
stond, speelde de gedachte, dat de voorrang van het Woord (Gods Woord) 
bedreigd zou kunnen worden door de menselijke daad, een belangrijke 
rol*. In deze gedachtengang werd de roeping tot barmhartigheidswerk wel 
erkend, alleen zag men daarin geen kerkelijke taak maar een opdracht aan 
de gelovigen. Deze visie is gedurende enkele decennia bepalend geweest 
voor de gang van zaken in het zendingswerk. Tot in de recente bezinning 
op de zendingstaak van de kerk is bij deze visie aangesloten'. 

Bij deze benadering dreigt het gevaar dat de voorrang van het Woord zo 
gemakkelijk kan leiden tot eenzijdige nadruk op de verkondiging, terwijl 
de roeping tot barmhartigheid als opdracht aan de kerk naar de marge ver
schuift. 

Om diaconale blikverenging binnen het zendingswerk te voorkomen, is 
het dringend gewenst dat er voortgaande bezinning plaatsvindt op het the
ma van de eenheid van woord en daad op het zendingsveld. 

3 DIACONALE GEMEENTE IN DE WTERELD 

In het Ucht van het bovenstaande is het niet verwonderlijk, dat de aandacht 
voor de taak van de kerk in de wereld binnen de Gereformeerde Kerken al
tijd sterk geconcentreerd is geweest op de verkondiging van het Woord. 
Pas sinds enkele jaren is de bezinning op gang gekomen op de vraag in hoe
verre hier ook van diaconale verantwoordelijkheid in de wereld sprake zou 
kunnen zijn^. De roeping tot verantwoordelijkheid in politiek en maat-

5. Acta art. 129 A. 
6. Zie voor een helder overzicht van de discussie die m.n. gevoerd werd op en 

rond synodes: C.Trimp, Waar was de diaken? (in: G. van Bruggen e.a., Sa
men werken aan ontwikkeling. Barneveld 1989, 34-53). 

7. Vgl. M.K.Drost, Woord en daad in de huidige missiologie (in: L.J.Joosse 
(ed.), 'Leren hoe hij wandlen moet'. Over woord en daad in de zending. (Zen
ding dichterbij 1). Goes 1992, 63-80). Overigens moet betwijfeld worden of 
M.K.Drost in de huidige situatie deze visie nog volledig zou onderschrijven. 
In een latere standpuntbepaling zijn bij hem andere accenten waar te nemen. 
Vgl. C.Trimp, a.w. 52 n.41. 

8. Vgl. R.Janssens, De geschiedenis van de gereformeerde diakonie, 1965-1992 
(in: G.Harinck (ed.), a.w. 171-221) 211-212. 
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schappij is binnen de Gereformeerde Kerken altijd sterk benadrukt. Maar 
ze werd via het 'particulier initiatief' van de gelovigen vormgegeven in al
lerlei verenigingen en organisaties. Hier dringt zich de vergelijking op met 
wat Metz de 'privatiseringstendens' noemt. 

C.Trimp heeft aangetoond, dat hier op de achtergrond de klassieke kuy-
periaanse onderscheiding meespeelt van de kerk als instituut (die het 
Woord verkondigt) en als organisme (de gelovigen, die particulier geroepen 
zijn tot daden van barmhartigheid)'. Toch lijkt hier soms nog een ander 
motief doorheen te spelen. Het valt op, dat in de argumentatie rond deze 
kwestie de ambtsopvatting een sterk formaliserende rol vervult in het afba
kenen van de taken van de kerk. In deze gedachtengang wordt alleen tot 
kerkelijke taak gerekend, wat uit de Schrift afgeleid kan worden als ambte
lijke taak'". In die ambtsopvatting schuilt een verabsoluterende trek. In 
feite wordt het optreden en de taak van de gemeente versmald tot haar 
ambtelijk optreden. Wanneer de ambten gezien worden in het licht van de 
toerusting van de gemeente tot dienstbetoon (Ef.4,I2), kan hier toch geen 
sprake zijn van een tegenstelling. Waar voor de gemeente een roeping tot 
dienstbetoon ligt, ziet de ambtsdrager zich geroepen toerustend voor te 
gaan. Nadere analyse van dit motief lijkt geboden, mede ook met het oog 
op de vraag of een formele ambtsopvatting belemmerend werkt op het op
treden van de kerk in de wereld. 

4 NORMATIVITEIT EN EXISTENTIALITEIT 

De samenhang tussen de drie vorige thema's is duidelijk. Bij alle drie lijkt 
de verhouding tussen woord en daad ten nadele van de laatste uit te vallen. 
Maar binnen de probleemstelling van deze studie is nog een andere hypo-

9. C.Trimp, Waar was de diaken? 45-46; vgl. id., De ontwikkeling van het diaco
naat (in: A.Kooij; C.Trimp (eds.), Zaaien op dankdag, 51-11) 65-67. 

10. Dit element speelt al een rol in de discussie rond de comprehensive approach. 
In het synoderapport over deze materie staat de overweging centraal dat de 
Woorddienst is opgedragen aan het ambt, maar dat barmhartigheidswerk een 
taak van alle gelovigen is. Zie het rapport: De verhouding van den zendingsar-
beid tot medischen- en onderwijs-arbeid op de zendingsterreinen, (over de 
kwestie 'hoofd'- en 'hulp'-diensten). Kampen [1950], 8-10. Maar ook later 
duikt die formaliserende trek op bij de afbakening van het diakenambt. 
A.N.Hendriks, die zich aansluit bij de afwijzing van de methode van de com
prehensive approach, betoogt dat er geen diakenen met Paulus meereisden. 
Christelijke hulpverlening over de grenzen is ,,niet een taak voor het ambt (i.e. 
de diakenen), maar voor de gemeenteleden." A.N.Hendriks, Werelddiako-
naat? Enige opmerkingen over de hulpverlening aan de verre naaste. Gronin
gen 1971, 30-31. 
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these mogelijk. Naast de verhouding tussen woord en daad speelt bij de 
theorie-praxis-problematiek nog een ander motief mee. De tegenstelling 
tussen eeuwige waarheden en de menselijke werkelijkheid is ook constant 
in geding. In hoofdstuk 2 is in dit kader gesignaleerd, dat de theologie in 
de lijn van Augustinus en Luther aandacht gekregen heeft voor het feit, dat 
God met zijn beloften de mens ook aanspreekt in zijn subjectiviteit. Dat 
gaf enerzijds de theologie een existentieel karakter (het gaat om heil voor 
de mens) en handhaafde anderzijds de erkenning van de normativiteit van 
Gods openbaring. 

Wanneer men vanuit dit gegeven de aangevoerde argumentatie rond de 
hierboven genoemde thema's onderzoekt valt op, dat de norm vanuit de 
Schrift sterk beklemtoond wordt, terwijl de erkenning van het existentieel 
karakter van het heil weinig gestalte krijgt. Zeker in de discussie rond de 
'comprehensive approach' treft soms een abstraherend spreken over de 
gang van Gods Woord in deze wereld. Dat doet de vraag opkomen of hier 
op de achtergrond een theologisch klimaat meespeelt, waarin de normativi
teit beklemtoond wordt ten koste van de existentialiteit". 

Een aanwijzing in die richting komt van een andere kant. In een artikel 
rond het thema van de menselijke subjectiviteit in de prediking signaleert 
C.Trimp het verschijnsel van normativisme in de preek. Hij bedoelt daar
mee dat de preek zodanig vanuit het perspectief van de verbondseis is opge
zet, dat er geen ruimte blijft voor de realiteit van Gods werk in de mens 
en voor de ervaring van de aanvechting'^. Ook hier bedreigt de nadruk op 
de normativiteit de existentialiteit. Trimp onderbouwt zijn stelling slechts 
met een enkel citaat. Maar het thema is belangrijk genoeg voor nader on
derzoek. De prediking is een belangrijke output voor een bepaald theolo-
gisch-geestelijk klimaat binnen de kerk. Mocht blijken dat hier van een bre
der verschijnsel sprake is, dan lijkt dat voedsel te geven aan de hypothese 
dat het theologisch klimaat binnen de Gereforneerde Kerken te maken 
heeft (gehad?) met een verstoorde verhouding tussen normativiteit en 
existentialiteit. Toetsing van die hypothese zou van groot belang zijn, daar 
ze licht zou kunnen werpen op de ontwikkelingen in deze kerken. 

11. Om alle misverstand af te snijden zij opgemerkt dat het niet de bedoeling is 
aan die term een existentialistische lading te geven. Met het begrip 'existentia
liteit' wordt hier alleen bedoeld dat de norm van God niet (min of meer) 
abstraherend ter sprake komt, maar getekend wordt in zijn betrokkenheid op 
de mens aan wie God Zich geeft. 

12. C.Trimp, De mens in de prediking (in: Almanak Fides Quadrat Intellectum 
1989, 170-179) 175. 
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5 HEILSHISTOREE EN NARRATIVITEIT 

Nog een ander aspect dat samenhangt met de prediking sluit hier direct bij 
aan. Bij de bespreking van de narrativiteit bij Metz, kwam aan de orde wel
ke relatie er is tussen verkondiging, geschiedenis en heil. Het is aantrekke
lijk op dit punt een vergelijking te maken met de zgn. heilshistorische 
preekmethode. Ongetwijfeld is nergens zo uitvoerig nagedacht over deze 
verhouding als in dit homiletisch concept". Typerend voor deze visie is 
dat de verkondiging vooral als taak heeft te laten zien, dat God in de ge
schiedenis bezig is met de realisering van het heil in Christus. Daarbij ligt 
veel nadruk op het analyseren van de voortgang van dat heil. De historische 
distantie tussen de tekst van toen en de hoorder van vandaag wordt daarbij 
overbrugd door te laten zien dat de God van dat heil vandaag nog steeds 
de God van Zijn volk is en sindsdien steeds weer verder is gekomen met 
Zijn heil. Ongetwijfeld is de verhouding tussen verkondiging, geschiedenis 
en heil hier theologisch juist uitgebalanceerd. De vraag blijft echter of in 
dit kader de existentialiteit van het heil ook altijd voldoende tot zijn recht 
komt. In feite is dat ook de kritiek die Trimp zelf heeft uitgebracht op be
langrijke vertegenwoordigers van de heilshistorische methode"*. 

In dat verband verdient de vraag overweging welke ruimte er is voor nar
ratieve homiletiek. De waarde van narratieve prediking kan juist liggen in 
het existentieel karakter dat de verkondiging op die manier kan krijgen. 
Ongetwijfeld is dat een waarheidselement in Metz' pleidooi voor het ver
haal. Alleen rust dat pleidooi zo eenzijdig op zuiver antropologische argu
menten dat de theologische fundering van de prediking niet tot haar recht 
komt'^ Maar narrativiteit is geen exclusieve methode van een bepaald 
soort theologie. Het moet ook mogelijk zijn binnen een schriftuurlijk ka
der narratieve aspecten aan te brengen in de prediking'*. Nadere ontwik
keling van de heilshistorische methode zou er wellicht bij kunnen winnen. 

13. Vgl. C.Trimp, Heilsgeschiedenis en prediking. Hervatting van een onvoltooid 
gesprek. Kampen 1986. 

14. A.w. 93-103. 
15. In dit kader is te plaatsen dat C.Trimp tot een radicale afwijzing van narratie

ve homiletiek komt. Vgl. C.Trimp, Narratieve homiletiek? (in: J. van Gende
ren; W. van 't Spijker; J. de Vuyst (eds.), Ten dienste van het Woord. Opstel
len aangeboden aan prof. dr. W.H.Velema, hoogleraar aan de Theologische 
Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland ter gele
genheid van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum. Kampen 1991, 180-195). 
Wel erkent hij de waarde en de kracht van het verhaal ten dienste van predi
king die recht wil doen aan het historisch karakter van Gods Zelfopenbaring; 
a.w., 183. 

16. Zie voor een zeer beknopte benadering van narrativiteit in de homiletiek bin
nen een schriftuurlijk kader: S.Greidanus, The modern preacher and the an-
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6 DIACONAAT EN DOGMATISCHE BEZINNING 

Niet alleen met het oog op het praktisch optreden van de kerk in de wereld 
is herbezinning op de plaats van het diaconaat nodig. In deze studie bleken 
rond dit thema heel wat dogmatische aspecten een rol te spelen. Overigens 
is in dit verband te noteren, dat het diaconaat in de dogmatische bezinning 
weinig aandacht ontvangen heeft in de gereformeerde traditie". (Terzijde 
laat zich de vraag stellen of dat gegeven misschien licht werpt op de achter
gronden van de onder 1 gesignaleerde ontwikkeling van het diaconaat.) 

Uit de overwegingen van deze studie komt in ieder geval één vraag naar 
voren die om dogmatische bezinning roept: is het diaconaat van de kerk 
ook aan te duiden als genademiddel? Zeker tegen de achtergrond van de 
strijd om het praktisch karakter van de theologie heeft die vraag bestaans
recht. De inzet van die strijd was de concreetheid van het heil waarmee God 
naar de mens toekomt. Vanuit die inzet is m.n. bij Metz het diaconaat het 
heilsmiddel bij uitstek geworden ten koste van het Woord. En ook bij Boff 
ontvangt het diaconaat die belichting, zij het dat hij dat heil niet specifiek 
acht voor de christelijke praxis. Deze radicale verschuiving binnen de leer 
van de genademiddelen is afgewezen'*. Maar de vraag blijft wel staan in 
hoeverre het diaconaat toch een middel is om heil van God uit te delen. De 
diaconale taak van de kerk is een uitgezochte gelegenheid waarbij heil op 
een praktische manier tastbaar kan worden. Tastbaar wordt het heil ook 
in de sacramenten. Maar het tasten heeft daar vooral een verwijzende bete
kenis. In het diaconaat blijft ook de verwijzing naar Christus centraal. 
Maar de tastbare bewijzen van zijn heil zijn daar geen teken. Ze zijn in 
zichzelf de concretisering van heil dat Christus laat uitdelen. 

cient text. Interpreting and preaching biblical literature. Grand Rapids 1988, 
148-154. 

17. Zo is te betreuren, dat de suggestie van C.Trimp om het diaconaat als derde 
sleutel van het koninkrijk aan te duiden geen noemenswaardige aandacht ont
vangen heeft; vgl. C.Trimp, Ministerium. Een introductie in de reformatori
sche leer van het ambt. Groningen 1982, 203-205. Met zijn suggestie zoekt 
Trimp aansluiting bij H.Bavinck. Het was al rond de eeuwwisseling, dat Ba-
vinck in zijn dogmatisch werk een plaats inruimde voor de aard van het diaco
naat, waarbij hij ook heel concreet conclusies trok voor het praktisch functio
neren van het diakenambt; vgl. H.Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek IV. 
Kampen ^1967, m.n. 408-410. Zijn naam moet in dit verband dus met ere ge
noemd worden. Des te opvallender blijft het hoe gering de weerklank op zijn 
werk in de honderd jaar daarna is gebleven in de dogmatische bezinning. Een 
opvallende uitzondering vormt hier B.Wentsel, die in zijn dogmatiek de bezin
ning op het diaconaat een plaats geeft binnen een uitvoerige behandeling van 
de diakonia van het Woord. B.Wentsel. Het Woord, de Zoon en de dienst. 
Dogmatiek deel 1. Kampen 1981, 398-402. 

18. Vgl. hoofdstuk 6 4.2. 
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In de gereformeerde dogmatiek is de leer van de genademiddelen altijd 
beperkt gebleven. Sinds de Reformatie worden in dit kader vrijwel uitslui
tend de prediking en de sacramenten genoemd". Luther heeft een poging 
gedaan verbreding aan te brengen door in het verlengde van die middelen 
aandacht te vragen voor de tucht, het gesprek en de onderlinge vertroosting 
in de gemeente^". Een belangrijk effect daarvan is, dat de ambtelijke be
diening van het heil midden in de gemeente komt te staan. Prediking en sa
cramenten als ambtelijke taken krijgen een breed draagvlak in het priester
schap van alle gelovigen. Ondanks dit waardevolle element vond Luthers 
aanzet weinig weerklank. Zo bleef er een strikte binding van de genademid
delen aan de ambten bestaan. 

Van recente datum is de visie van H.Berkhof die een verdergaande uit
breiding voorstelt. Hij noemt (inclusief de klassieke drie) negen institutaire 
elementen of ook wel overdrachtsmiddelen, waaronder vooral diaconie, 
eredienst, ambt en kerkorde opvallen^'. Tegen Berkhofs opvatting is o.m. 
in te brengen dat bij hem de aard van de genademiddelen anders wordt be
licht. De overdrachtsmiddelen komen bij hem aan de orde binnen het kader 
van een kerkleer die sterk de nadruk legt op het menselijk karakter van het 
kerkinstituut. Daardoor worden de genademiddelen niet primair gezien als 
middel waardoor de Geest het geloof werkt, maar allereerst als activiteiten 
waardoor mensen deelnemen aan het verbondsgebeuren. Bovendien is 
Berkhofs visie niet vrij van een bepaalde spanning tussen het Woord en het 
diaconaal optreden van de kerk. Wanneer hij diaconaat algemeen uitbreidt 
tot hulp aan slachtoffers van natuurrampen, militaire conflicten en rassen
discriminatie, is niet duidelijk meer wat de relatie is tussen het Woord dat 
de kerk in deze wereld spreekt en de daad waarmee zij optreedt". In dit 
verband is terecht regelmatig gewaarschuwd tegen een opvatting van diaco
naat als heilsmiddel zonder woorden". 

Toch is met deze tegenwerpingen nog niet beslist dat diaconaat geen mid
del is waarin heil van Christus realiteit wordt in deze wereld. Uiteraard is 
diaconaat een volkomen andersoortig middel dan prediking en sacramen
ten. Het heeft ook een andere plaats in het leven van de gemeente. Maar 
Berkhof geeft een zuiver uitgangspunt aan wanneer hij stelt: ,,Het getuige-

19. H.Bavinck signaleert wel dat regelmatig in ruimere zin is nagedacht over de 
genademiddelen, maar houdt zelf vast aan de strikte opvatting; vgl. H.Ba
vinck, a.w., 426 v. 

20. Schmalkaldische Artikelen III. 
21. H.Berkhof, Christelijk geloof. Nijkerk ^1985, 342. 
22. A.w. 366. 
23. C.Trimp, De vernieuwing van het diakonaat (in: id.. De dienst van de mondi

ge kerk. Goes 1971, 150-187) 160. 176; vgl. T.P.Nap, Werelddiakonaat - een 
laatste bod? (in: Samen werken aan ontwikkeling, 54-70) 57. 65. 
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nis zonder de diakonia blijft leeg; zoals de diakonia zonder het getuigenis 
stom blijft''^". 

Het blijft onweersprekelijk, dat God naast prediking, doop en Avond
maal ook andere middelen gebruikt om zijn genade uit te delen onder de 
mensen. Uiteraard vinden die andere middelen hun bron en brandpunt in 
prediking en sacramenten. Maar zou juist in de erkenning en beschrijving 
van die relatie de leer van de genademiddelen niet kunnen winnen aan con
creetheid? Wellicht zou in dit kader het bijbels verband tussen avondmaals
viering en diaconaat nader vruchtbaar gemaakt kunnen worden voor de 
gemeente". 

Zeker voor een theologie die in Luthers lijn praktisch wil heten, is het 
een boeiende opgave om in de dogmatische bezinning een antwoord te for
muleren op de vraag, hoe binnen de leer van de genademiddelen recht ge
daan kan worden aan het gegeven dat ook het diaconaat van de kerk een 
middel is binnen de ene dimensie van Christus' heil. 

7 THEOLOGIE EN PRAXIS 

Kernthema van dit onderzoek was de verhouding tussen theorie en praxis. 
Uiteraard trekt de toepassing van die relatie binnen de theologie veel aan
dacht naar zich toe. Toch mag de afbakening van die verhouding binnen 
de theologische wetenschapstheorie niet op de achtergrond raken. Ook een 
theologie die haar normativiteit ontleent aan de openbaring ziet binnen dat 
kader de vraagstelling terugkeren. Binnen deze evaluatie mag daarom re
kenschap op dit punt niet achterwege blijven. Uiteraard is hier geen ruimte 
voor een uitvoerige standpuntbepaling. Daarvoor zijn de ontwikkelingen 
op het terrein van de praktische theologie te complex. Daarom wordt vol
staan met aanduiding van enkele elementen die in aansluiting op de thema
tiek van deze studie om nadere doordenking vragen. 

24. A.w. 365. 
25. B.Wentsel behandelt het diaconaat van de kerk binnen het totaal van de ande

re gestalten van de diakonia van het Woord, die hij onderscheidt. Hoewel deze 
diakonia van het Woord bij hem een prominente plaats ontvangt, wordt de 
behandeling ervan niet in een samenvattend kader geplaatst, zoals b.v. de leer 
over de kerk of over de genademiddelen. De invalshoek waaronder de diako
nia ter sprake komt is die van de verhouding tussen theoretische reflectie op 
het Woord en de praktische dienst aan het Woord. Het blijft daardoor bij een 
tamelijk formele benadering in verband met de dogmatische prolegomena. 
B.Wentsel, a.w. 347. 
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7. / Theologie van de praxis? 

In de gereformeerde traditie is theologie altijd over de hele linie opgevat 
als praktische wetenschap. In de huidige situatie wordt zij geconfronteerd 
met het feit dat een apart deelgebied van de theologie toch de speciale naam 
'praktische theologie' ontvangt. Die aanduiding hangt samen met het feit 
dat de theologie zich binnen deze sector vooral bezint op de praxis van het 
ambt en de gemeente. Hier is zij echt theologie van de praxis. 

C.Trimp heeft zich sterk verzet tegen deze typering. Hij signaleert, dat 
de theologie binnen deze benadering aan allerlei wisselende inzichten en 
wetenschappen ten prooi kan vallen, al naar gelang de modieuze voorkeu
ren van een bepaalde tijd^*. Zijn verzet hangt dus samen met de vrees dat 
de theologie op deze manier haar normatieve oriëntatie zou kwijtraken. In 
dit onderzoek is die vrees opnieuw terecht gebleken. Wanneer de theologie 
zich alleen verstaat als theorie van de praxis, raakt ze haar eigen theolo
gisch perspectief kwijt. 

Toch valt niet te ontkennen dat deze sector zich bij uitstek bezighoudt 
met de praxis. Zelfs Kuyper wees dat al met zoveel woorden aan, toen hij 
aangaf dat het bij de diaconiologie aankomt op de ,,theorie die haar praxis 
(nl. van de diakonia CJdR) beheerschen moet"". Ook Trimp zelf cirkelt 
met zijn omschrijving constant rond de praxis van het ambt. ,,Onze studie 
zal onze toekomstige ambtshandelingen verhelderen, ons inzicht geven in 
de aard van die handelingen, in de veelheid van taken ons bewaren voor 
de vakroutine en ons bovendien behulpzaam zijn bij de noodzakelijke con
centratie op de diepe intentie van het door God gestelde ambt"^*. In deze 
typering ligt fraai besloten hoe de (ambts)handelingen het eigenlijke object 
vormen binnen de normativiteit van Gods openbaring. De analogie met de 
moderne handelingswetenschappen is evident, alleen is het theologisch ge
halte gewaarborgd door het uitgangspunt te kiezen in het door God in
gestelde ambt. 

In dit laatste ligt een belangrijk motief voor Trimps verzet tegen moder
ne concepten. Hij is sterk gekant tegen een opvatting van praktische theo
logie als theorie van de praxis omdat het vak zo gemakkelijk ontaardt in 
een (theologische) variant van een seculiere handelingswetenschap. Het 
specifiek theologisch karakter van het vak komt daarmee op het spel te 
staan. En bovendien is de relatie met de verdere theologie als praktische 
wetenschap vervaagd. Inderdaad zijn dat valkuilen waarin dit vak gemak-

26. C.Trimp, Diaconiologie (in: J.Douma (ed.). Oriëntatie in de theologie. Barne-
veld 1987, 134-148) 135-137. 

27. A.Kuyper, Encyclopaedic der heilige godgeleerdheid. Deel III. Kampen 
^1909, 476. 

2&. A.w. 148. 
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keiijk haar eigen theologische oriëntatie kan kwijtraken. Daarom blijft het 
noodzakelijk steeds opnieuw het uitgangspunt te kiezen dat recht doet aan 
die normatieve oriëntatie. Maar wanneer zo garanties geschapen zijn tegen 
de genoemde bezwaren, zal in dat kader toch ook recht gedaan moeten 
worden aan het feit dat binnen dit vak bij uitstek de praxis object van de 
theologie is. Dat is in de actuele situatie een vraag waarop de gereformeer
de theologie ook methodisch een antwoord zal moeten formuleren, zonder 
in de greep van empirische inzichten te komen. 

Alleen dan zal ook methodisch directer aansluiting gezocht kunnen wor
den bij andere wetenschappen. Dat de inzichten van andere wetenschappen 
onmisbaar zijn staat vast^*. Dat is een waarheidselement in Boffs ont
werp. De theologie heeft in een aantal opzichten de middelen van andere 
wetenschappen nodig om daardoor direct toegang te krijgen tot haar eigen 
praxis. 

7.2 Praxis van de gemeente 

Aparte aandacht verdient de vraag om welke praxis het dan gaat. 
Kuyper en Trimp schijnen dezelfde praxis te bedoelen, als zij beiden het 
ambt als centrum van dit vakgebied kiezen. Toch is er verschil. Voor Kuy
per is 'ambt' de aanduiding van alle diensten in de kerk, het ambt van de 
gelovigen voorop. Daarmee in overeenstemming geeft hij de laïcale vakken 
een volwaardige plaats binnen de diaconiologie^". Kuyper hanteert voluit 
een 'ecclesiaal' model bij de definiëring van de praxis. Bij Trimp is dat niet 
zonder meer duidelijk. Vanuit het ambt van Christus als brandpunt, ziet 
hij de door Hem ingestelde ambten als centrum van dit vakgebied. Hij zet 
vraagtekens bij de legitimiteit van het laicale ambt binnen de diaconio-
gie^'. Die vraagtekens zijn terecht voor zover daarin Kuypers opvatting 
van de kerk als organisme sterk doorwerkt. Vanuit die visie wordt de taak 
van de laïcale vakken haast onbegrensd. Tot de taak der 'organische laïek' 
rekent Kuyper bijvoorbeeld ook alle particuHer initiatief dat ontplooid 
wordt door de christelijke organisaties". Maar Trimp maakt zijn bezwa
ren op dit punt niet expliciet. 

Trimps eigen visie op het vak is te typeren als een 'ambtelijk' model. Het 
gaat bij hem om echt ambtelijke vakken in de gebruikelijke zin van het 
woord. De grenzen van die benadering komen in zicht bij het doormet en 
van sommige van die vakken. Zo is het vak liturgiek bijvoorbeeld niet een 
zuiver ambtelijk vak te noemen. Hoewel liturgie en ambt onlosmakelijk bij 

29. Vgl. C.Trimp, a.w. 146 v.v. 
30. Kuyper, a.v/. 482. 
31. Trimp, a.w. 141. 
32. Kuyper, a.w. 550-553. 
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elkaar horen, heeft ook de gemeente een belangrijke plaats en taak in dit 
verband. Binnen de huidige benadering kan dat, ook bij andere vakken, te 
weinig tot zijn recht komen. Zo hoort ook het vak gemeente-opbouw bin
nen de praktische theologie". Het is daarom te overwegen of niet op
nieuw gekozen zou moeten worden voor een 'ecclesiaal' modeP". 

Overigens zou op dat punt de praxisopvatting duidelijk afgegrensd moe
ten worden tegen enkele nieuwere inzichten. De keuze voor een 'ecclesiaal' 
model betekent in de huidige praktische theologie bijna steeds ook een keu
ze tegen het ambt als instelling van Christus. Die keus heeft nogal eens als 
achtergrond dat men zich afzet tegen een clericaal model omdat men dat 
model beheerst ziet door een polariteit tussen ambt en gemeente. Om die 
polariteit te doorbreken wordt bij een ecclesiale praxisopvatting de ge
meente ingevoerd als subject van de praxis. In de praktijk is dit model vaak 
uitwisselbaar met een laïcaal model. 

De tegenstelling die hier gemaakt wordt tussen ambt en gemeente is niet 
aanvaardbaar. De gemeente is altijd de ambtelijk gestructureerde 
gemeente". Uiteindelijk is dat ook de overtuiging die aan het model van 
Trimp ten grondslag ligt'*. Alleen wordt bij hem het beeld meestal expli
ciet beheerst door het bijzonder ambt. 

Wanneer de gereformeerde theologie binnen deze sector zichzelf zou op
vatten als theorie van de praxis, zou ze haar object moeten zoeken in de 
praxis van de ambtelijk gestructureerde gemeente. 

7.3 Theologia practica normata 

In het voorgaande is de vraag gesteld of niet overwogen zou moeten wor
den dat de theologie in de diaconiologische sector op te vatten is als theolo
gie van de praxis. In de confrontatie met moderne ontwikkelingen binnen 

33. Terecht merkt M. te Velde op: ,.Daarbij stuiten we op een bepaald manco in 
de bestaande invulling van de ambtelijke vakken, namelijk dat de nadruk ligt 
op wat de ambtsdragers in de gemeente doen. We missen een systematische 
bespreking van de taken van de 'gewone' gemeenteleden in de opbouw van de 
gemeente." M. te Velde, Gemeenteopbouw I. Doelgericht en samenhangend 
werken in de christelijke gemeente. Barneveld 1992, 52. 

34. Overigens impliceert dat niet zonder meer terugkeer naar de visie van Kuyper. 
De grondslag van zijn model ligt in zijn ambtsopvatting dat de bijzondere 
ambten opkomen uit het algemeen ambt van alle gelovigen. Die visie is niet 
houdbaar. Vgl C.Trimp, De ambten bij A.Kuyper {Radix, gereformeerd inter
facultair tijdschrift 1 (1975) 37-44). 

35. Vgl. M. te Velde, Gereformeerde gemeenteopbouw. Een eerste koersbepaling 
voor een nieuw theologisch vak. (Kamper bijdragen XXX). Barneveld 1989, 
30 v.v. 

36. Vgl. C.Trimp, Inleiding in de ambtelijice vaklcen, 117 v. 
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de 'praktische theologie' kon die vraag niet uitblijven. Deze studie heeft 
verschillende elementen opgeleverd die tenderen in de richting van een be
vestigend antwoord op die vraag. Verreweg het belangrijkste element is in 
dat verband, dat gebleken is hoe noodzakelijk de formulering is van een 
normatief uitgangspunt voor alle theologiseren. Het antwoord op de gestel
de vraag kan niet volstaan met een positiekeus binnen de geschetste theorie-
praxis-problematiek. Het blijft de grote verdienste van Kuyper, dat hij zich 
aan dat dilemma ontworsteld heeft door het primaat van de openbaring te 
stellen. Juist nu de invloedssfeer van zijn ontwerp sterk afneemt", is het 
van belang te zien hoe alleen vanuit dit normatieve uitgangspunt de theolo
gie kan uitkomen boven de dilemmatiek van theorie en praxis. 

Het blijft voor dit vak van levensbelang mede door dit uitgangspunt geo
riënteerd te blijven op het geheel van de theologie. Vanuit die oriëntatie zal 
zij de confrontatie met moderne vragen aankunnen. Norm voor alle theo
logiseren is Gods openbaring in de Heilige Schrift. Alleen vanuit deze bron 
valt er heilzaam licht op deze wereld en de mensen die er in wonen. Vanuit 
deze bron van haar kennis is haar veld van onderzoek gemarkeerd. In deze 
bron vindt de theologie haar norm. 

Luisterend naar de openbaring vindt de theologie haar eigen scopus. 
Voor de gereformeerde theologie blijft het actueel zich in dit opzicht te 
oriënteren op het uitgangspunt dat Augustinus formuleerde. Theologie 
gaat over het heil waarmee God naar de mens toekomt. Norm en karakter 
van de theologie kwamen daarmee volledig in eikaars verlengde te liggen. 
De Bijbel is geen boek met metafysische waarheden, maar het Woord 
waarin God zich geeft tot heil van de mens. Door dat uitgangspunt tot cen
traal thema te maken werd op een beslissende manier richting gegeven aan 
de theologie. Allereerst luistert zij voor haar kennis naar Gods Woord. Zij 
is genormeerde wetenschap. Daarnaast is die kennis concreet gesitueerd in 
deze aardse werkelijkheid. Zij is praktische wetenschap. 

Zonder alle achtergronden van Augustinus over te nemen (het primaat 
van de wil), komen bij Luther beide motieven terug. Het sola gratia vormt 
de kern van zijn theologie, de praxis van het verkondigde heil van God 
voor mensen. Maar het bleef theo-logie. Het fundament van het sola scrip-
tura. 

Deze beide motieven bepalen de kracht van gereformeerde theologie te-

37. Tot voor kort mocht Kuypers ontwerp ook binnen de gereformeerde theologie 
in Zuid-Afrika nog op behoorlijk krediet rekenen. Inmiddels blijken de weten
schapstheoretische modellen van Habermas en Zerfass daar op brede schaal 
ingang te vinden. Vgl. M.Nel, Die wisselwerking tussen theorie/praxis in die 
praktiese teologie (Praktiese Teologie in Suid-Afrika 6 (1991) 1, 22-37), en 
H.J.C.Pieterse, Die wetenskapsteoretiese grondslag van die praktiese teologie 
(id, 38-51). 
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genover het moderne denken. In dat denken is de praxis het hoofdmoment 
geworden. Het wil in deze menselijke werkelijkheid zelf zijn norm vinden. 
Er blijft slechts antropologie over. Maar de mens vindt nooit het antwoord 
op het raadsel van zijn leven, als hij opgesloten blijft binnen de horizon van 
zijn eigen werkelijkheid. 

Alleen als zij haar kennis blijft voeden vanuit Gods openbaring behoudt 
de theologie haar vitaliteit als praktische wetenschap. 

168 



Zusammenfassung 

In dieser Studie wird das Verhaltnis zwischen Theorie und Praxis bei Jo-
hann Baptist Metz und Clodovis Boff untersucht. 

In Kapitel I werden Problemstellung und Untersuchsfeld eingegrenzt. 
Die Problematik von Theorie und Praxis wird vom Interesse für das Ver
haltnis zwischen Kirche und Welt eingeführt. Dieses Verhaltnis ist ein zen-
trales Thema in der politischen Theologie, wie sie sich seit den sechziger 
Jahren in Europa entwickelte und wie sie in der Befreiungstheologie der 
dritten Welt zu grosser Blüte kam. Metz und Boff wurden als reprasentati-
ve Vertreter beider Strömungen gewahlt, weil beide überdies gegen den 
Hintergrund der Entwicklungen, die mit der Constitution Gaudium et Spes 
von Vaticanum II einsetzten, theologisieren. Die Einschrankung dieser Un-
tersuchung, notwendig wegen des Umfangs, womit das Verhaltnis zwi
schen Kirche und Welt in den erwahnten Theologien dargestellt wird, wur-
de in der Wahl für das methodische Kernthema von Theorie und Praxis ge-
sucht. Ein deutlicher Messpunkt für das Herausarbeiten dieses Themas ist 
in der Betrachtungsweise der Verkündigung und des kirchlichen Diakonats 
zu finden. Deswegen wurde eine nahere Zuspitzung zu diesem Punkt ge-
sucht. 

Kapitel II ist eine allgemeine Einfuhrung in das Thema. In der west-
Hchen Philosophic stellt sich das Verhaltnis zwischen Theorie und Praxis 
als ein wichtiges Thema heraus. Am auffaligsten ist die grundsatzliche 
Wandlung, die sich im Laufe der Zeit innerhalb dieses Verhaltnisses mani-
festiert hat. Vom Primat der Theorie bei Aristoteles her vollzog sich die 
Wende hin zum Primat der Praxis bei Marx. Die kurze Skizze dieser Wende 
mundet in das Beachten des Denkers der Frankfurter Schule, von Bedeu-
tung fur den neo-marxistischen Hintergrund der untersuchten Theologen. 

Die Theologie hat sich der philosophischen Einflüsse in diesem Punkt 
selbstverstandlich nicht entziehen können. Wir lenken unsere Aufmerk-
samkeit auf den Einfluss von Aristoteles auf die Theologie des Thomas von 
Aquin, dessen Theologie bis auf den heutigen Tag Treffpunkt der gesam-
ten römisch-katholischen Theologie bildet. Es wird Thomasens Sicht auf 
die Theologie als spekulative Wissenschaft der Tradition gegenüber, die im 
Sinne des Augustinus, Theologie als praktische Wissenschaft auffasst, kurz 
skizziert. 'Praktisch' heisst hier soviel wie soteriologisch bestimmt. 

Schliesslich lenken wir unsere Aufmerksamkeit in dieser Einfuhrung auf 
die Diskussionen über Theorie und Praxis innerhalb der sogenannten 
'praktischen Theologie'. Bei der wissenschaftstheoretischen Begründung 

169 



dieses Faches ist das heute das Hauptthema, wobei mit grossem Nachdruck 
auf die Forderung hingewiesen wird, dass es sich innerhalb dieses Sektors 
der Tiieologie um eine 'Theorie der Praxis' handle. Besonders A.Kuypers 
Entwurf, der die Dilemmatik von Theorie und Praxis durchbricht und die 
Theologie durch das Primat der Offenbarung bestimmt sieht, kommt in 
Betracht. 

Es stellt sich innerhalb dieser Übersicht der Thematik heraus, dass beim 
Verhaltnis zwischen Theorie und Praxis zwei Motive eine Rolle spielen. Zu-
nachst das Verhaltnis zwischen Wort und Tat; dann aber auch das Wesen 
der theologischen Wissenschaftlichkeit. 1st es eine spekulative oder eine 
praktische Wissenschaft? Bei diesem Dilemma spielt die Frage nach der 
Normativitat eine wichtige Rolle. Gibt es eine vorhergehende Theorie, die 
dann in der Praxis Anwendung findet, oder wird die Norm von der Praxis 
her bestimmt? 

Das dritte Kapitel bietet eine Analyse von Metzens Theologie. In seinem 
Konzept lassen sich drei Wurzeln unterscheiden. Er nimmt seinen Aus-
gangspunkt in der Transzendentaltheologie des Karl Rahners. Von daher 
hat er in einer Neu-Interpretation von Thomas den Grundstein fur eine 
anthropologische Theologie gelegt. Schliesslich hat er der Frankfurter 
Schule wichtige Anregungen entnommen, um damit seine Theologie in 
neo-marxistische Richtung zu entwickeln. 

Das Verhaltnis zwischen Theorie und Praxis ist dabei Kernthema. Metz 
gründet das Primat der Praxis christologisch. Dabei wird die Nachfolge das 
Zentralthema der Christologie. Er sieht die Nachfolge als mystisch-politi-
sche Praxis. Das will besagen, dass es sich im christlichen Glauben um ein 
Handeln in Solidaritat mit den Unterdrückten dieser Welt gehe. 

In Metzens Auffassung auf die Verkündigung spielt das Primat der 
Praxis eine wichtige Rolle. Im Eigentlichen ist seine Memoria-These eine 
weitere Herausarbeitung davon. Die Erinnerung an das Leiden in der Ge-
schichte berge eine subversive Kraft in sich, die imstande sei, Unterdrüc-
kung und Ausbeutung zu durchbrechen und so eine christliche Nachfolge-
praxis der Solidaritat anzuregen. Das Mittel, diese subversive Kraft zu ent
wickeln, sieht Metz in der Narrativitat. Im Weiter-Erzahlen der Leidensge-
schichte öffne sich die Sieht auf Befreiung. Deswegen habe die Kirche 
Erinnerungs- und Erzahlgemeinschaft in dieser Welt zu sein. Dadurch solle 
sie ihre Verkündigung beherrschen lassen. 

Das Diakonat der Kirche wird bei Metz vor allem durch den Gedanken 
der Nachfolgepraxis gepragt. Die befreiende Kraft der Memoria führe zu 
solidarischem Handeln. So entsteht ein politisches Diakonat mit einem 
stark emanzipatorischen Charakter. Metz gibt dabei die Zielsetzung an, 
dass die Kirche ihren bürgerlichen Charakter aufgebe. Ein Diakonat, wel
ches die Not nicht strukturell bekampfe, sondern ihr nur inzidentell durch 
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Freigebigkeit abzuhelfen versuche, liesse die Quelle der Ungleichheit unbe-
rührt und identifiziere sich zusehr mit der gesellschaftlichen Ordnung, die 
solche Strukturen erschaffe. Gerade in ihrem Diakonat müsse die Kirche 
die Voraussetzungen jener bürgerlichen Gesellschaft hinter sich lassen. 

Das vierte Kapitel gibt eine Analyse der Theologie von Clodovis Boff. 
Durch den Entwurf einer Kenn-theoretischen Untermauerung der Befrei-
ungstheologie, hat er wesentlich dazu beigetragen, diese theologisch-wis-
senschaftHche Richtung zu fördern. Sein Entwurf ruht einerseits auf Tho
mas von Aquin, dessen Kennlehre ein wichter Pfeiler seines Werkes bildet, 
wobei er sich übrigens für Thomas' Lehre über die Natur und Übernatur 
der Neu-Interpretation des Karl Rahners anschliesst. Anderseits schliesst er 
eng an Louis Althusser an, der mit seiner Marx-Interpretation ein neo-
marxistisches Wissenschaftsmodell entwickelte. Auf Basis der Synthese 
zwischen Thomas und Althusser hat Boff eine Methodologie in drei Ver-
mittlungen entwickelt. 

Erstens spricht er von socio-analytischer Vermittlung. Ausgehend vom 
Primat der Praxis, stellt er fest, dass die Praxis der Befreiung in all ihren 
Aspekten Objekt der Theologie sei. Sie verfüge jedoch nicht über die Mit-
tel, sich direkt Zugang zur Praxis zu verschaffen. Die Theologie habe keine 
eigene Einsicht in das Wesen und die Wirkung der unterdrückenden Struk
turen. Die Theologie sei beispielsweise nicht fahig, zu analysieren, welche 
die Ursachen und Hintergründe der ökonomischen Abhangigkeit seien. 
Dazu bedürfe sie der Mittel der sozialen Wissenschaften. Diese Wissen
schaften seien als Theorie der Praxis entwickelt und können deswegen die 
Analyse liefern, die man branche, um Einsicht bezüglich des Objektes zu 
bekommen. 

An zwei ter Stelle kommt die hermeneutische Vermittlung zu Worte. 
Wenn von den sozialen Wissenschaften aus Einsicht in die Praxis ver
schaf ft worden sei, solle danach das theologische Licht darüber scheinen. 
Diese Vermittlung heisst hermeneutisch, weil sie Gottes Wort zu Rate zieht 
und von daher Glaubenserhellung in bezug auf den heilsamen Charakter 
der Befreiungspraxis bieten will. 

Drittens ist von praktischer Vermittlung die Rede. In dieser Phase ist die 
Aufmerksamkeit auf das Handeln gerichtet. Befreiungstheologie will nicht 
in der Luft hangen, sondern sie ist immer auf Aktion gerichtet. Die Metho
dologie beschreibt bei dieser Vermittlung deshalb, was genau die Dialektik 
zwischen Theorie und Praxis sei. 

Von dieser kenntheoretischen Grundlage aus hat Boff weiter an einem 
methodischen Ausbau der Befreiungstheologie gearbeitet. 

Seine Auffassungen über die Verkündigung werden stark vom Primat 
der Praxis beherrscht. Das Handeln ist bei ihm dermassen ausschlaggebend 
für die Erhaltung des Menschen, dass das Wort zweitrangig ist. In dem Zu-
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sammenhang distanziert er sich betont vom Nachdruck, der in der Theolo
gie immer auf das Wort gelegt worden sei. Er signaliert darin einen helleni-
sierenden Zug innerhalb des Christentums. Faktisch ist bei Bof f des wegen 
nicht die Rede von einer Verkündigung des Heiles. Evangelisierung ist das 
Wort, das an dessen Stelle tritt. Dabei geht es vor allem um das Durch-
leuchten der Praxis im Lichte des Glaubens. 

Das Diakonat der Kirche bekommt bei Boff ebenfalls einen bedeutenden 
Platz. Im Grunde genommen sei die diakonale Praxis der einzige Existenz-
grund der Kirche. In diesem Zusammenhang wird die sogenannte Option 
für die Armen breit herausgearbeitet. Von da aus wird das Einsetzen des 
Diakonats die Befreiung aus den unterdrückenden Strukturen. 

Kapitel V bietet einen globalen Vergleich zwischen den beiden besproche-
nen Theologien. Dabei fallt auf, dass beide ihren Entwurf auf eine Synthe
se zwischen Thomismus und (Neo)Marxismus bauen, wobei der Anschluss 
an Karl Rahner eine nicht unbedeutende Rolle spielt. 

Bei der Herausarbeitung des Verhaltnisses zwischen Theorie und Praxis 
stellen wir einen deutlichen Unterschied fest, der vor allem aus dem unter-
schiedlichen Kontext hervortritt, innerhalb dessen beide Theologie treiben. 
In seinem akademischen Kontext bleibt bei Metz auch die Wahl für das Pri-
mat der Praxis von einem theoretischen Ausgangspunkt bestimmt. Bei 
Boff ist das Primat der Praxis mit der Wirklichkeit gegeben. Befreiungsthe-
ologie will nur Reflexion der bestehenden Praxis sein. 

In der Definierung des Praxis- und des Theoriebegriffes ist dieser Unter
schied zurückzufinden. Bei Metz wird die Norm für die Praxis von der 
Theorie her gegeben (in diesem Falie die Christologie). Bei Boff ist die 
Praxis sowohl Ausgangspunkt als auch Zielsetzung der Theorie. 

Ein anderer wichtiger Unterschied, der sich in diesem Zusammenhang 
ergibt, berührt das Verhaltnis zwischen Glaube und Theologie. Bei Metz 
schieben die beiden voUkommen ineinander, wo Boff hier scharf unter-
scheidet. Der Glaube hat seine Kriterien in der Praxis, die Theologie jedoch 
nur in der Theorie. Innerhalb des Verhaltnisses zwischen Theorie und 
Praxis ergibt das einen grundsatzlichen Unterschied. 

Das Primat der Praxis resultiert sowohl bei Metz, als auch bei Boff da
rin, dass beide die Tat dem Wort vorziehen. Die Diakonia der Kirche wird 
somit von beiden stark betont. Bei Metz geht es dabei um eine christlich 
qualifizierte Praxis. Bei Boff ist die Praxis universell. Beide widersetzen 
sich der Verkündigung als Übertragung von Wissensinhalten. Metz setzt 
hier den Akzent der Narrativitat. Boff verwirft die Verkündigung des Hei-
les als Gnadenmittel. 

Das Kernthema im Verhaltnis zwischen Theorie und Praxis ist die Frage 
nach dem Heil für diese Welt. Metz und Boff haben beide die Konkretheit 
dieses Heiles innerhalb eines für jeden Menschen wahrnehmbaren Hori-
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zontes schildern wollen. Bei Metz bleibt das Heil wohl eine Sache des Glau-
bens, den Christus uns zueignet, indem wir Ihm folgen. Bei Boff ist das 
Heil nicht mit dem Glauben verbunden. Es ist anwesend in der universelle 
Befreiungspraxis. 

Von daher, von dieser Sicht auf das Heil, ist bei beiden das Verhaltnis 
zwischen Kirche und Welt bezeichnet. Metz verbindet die Glaubwürdigkeit 
der Kirche in der Praxis des Heiles mit ihrer Solidaritat mit der Welt. Für 
Boff ist die Existenz der Kirche in dieser Welt nicht mehr wesentlich für 
das Heil. Sie bringt nur ans Licht, wo das Heil sich befindet. 

Kapitel VI enthalt die Beurteilung. Bei der Besprechung der Diskussion 
über das Wesen der Theologie wahlen wir für die Auffassung des Augusti-
nus. Der Anwendung der marxistischen Einsichten in der Theologie wird 
entgegengeführt, dass die Theologie in Anthropologic entartet, wenn sie ei
ne Synthese mit dem Marxismus eingeht. 

In der Besprechung vom Primat der Praxis werden die Bedenken na-
mentlich von der Christologie aus formuliert. Christus als Retter von Got-
teswegen ist sowohl bei Metz als auch bei Boff aus der Theologie ver-
schwunden. Die Soteriologie bekommt des wegen nur von der Anthropolo
gic her ihren Inhalt. Bei der Besprechung der Dilemmatik um Theorie und 
Praxis herum, ergibt sich immer wieder, dass das Denken innerhalb des 
menschlichen Horizonts gefangen bleibt. Die Frage nach der Normativitat 
bleibt somit innerhalb dieses Dilemmas denn auch fortwahrend ein Pro
blem. Sie findet nur dann eine Antwort, wenn das Dilemma durchbrochen 
wird und die Offenbarung als primar anerkannt wird. 

Dennoch ist mit dieser Beurteilung der Problematik nicht alles gesagt. 
Beim Primat der Offenbarung kehrt das Verhaltnis zwischen Theorie und 
Praxis ebenfalls wieder. Wir mussen einraumen, dass es innerhalb eines ab-
gegrenzten prinzipiellen Rahmens Möglichkeiten für eine Ansicht der 
Theologie als Theorie der Praxis gibt. 

Bei der Erörterung des Verhaltnisses zwischen Wort und Tat halten wir 
an der Verkündigung des Wortes als primares Mittel des Heils fest. Politi-
sches Diakonat, dessen Zielsetzung die Emanzipation ist, weisen wir zu-
rück. 

Bei der Besprechung des Verhaltnisses zwischen Kirche und Welt wird 
mit Nachdruck auf die Mittel des Heiles, die der Kirche anvertraut worden 
sind, hingewiesen. In der Anwendung dieser Mittel kann die Kirche in 
Christus Namen konkret et was für diese Welt bedeuten. 

In einem abschliessenden Kapitel wird, gewissermassen als Evaluierung, 
abgetastet, in welche Richtung man innerhalb der Reformierten Kirchen 
mit den Ergebnissen dieser wissenschaftlichen Untersuchung weiterarbei-
ten könnte. 
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Zur Sprache kommen dabei unter anderem die Stellung des Diakonats 
im kirciilichen Leben und in der dogmatische Besinnung, das Verhaltnis 
zwischen Mission und das Werk der Barmherzigkeit, die diakonale Aufga-
be der Gemeinde hinsichtlich dieser Welt, der narrative Charakter der Pre-
digung. 

Einige vorlaufige Schlussfolgerungen in bezug auf das Wesen 
der sogenannten 'praktischen Theologie'schliessen dieses Werk ab. 
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Summary 

This study is an investigation into the relation between theory and practice 
with Johann Baptist Metz and Clodovis Boff. 

In the first chapter there is a demarcation of the formulation of the pro
blem and the field of investigation. The issue of theory and praxis is intro
duced starting from the interest in the relation between church and world. 
That relation is a central theme in the political theology as it developed in 
Europe in the sixties and in the Uberation theology which greatly flourished 
in the Third World. Metz and Boff have been chosen as typical representa
tives of both currents, who moreover both theologize against the back
ground of the developments launched with the constitution Gaudium et 
Spes of Vaticanum II. The Hmits of the investigation necessary because of 
the expansiveness with which the relation between church and world is trea
ted in the theologies mentioned have been sought in the choice for the me
thodical central concept of theory and praxis. A clear point to gauge the 
development of this theme is to be found in the vision on the preaching and 
the deaconate of the church. Therefore a further concentration has been 
sougth on this point. 

Chapter two gives a general introduction into the subject. In western philo
sophy the relation between theory and praxis appears to be an important 
theme and the most striking feature is the fundamental change which has 
taken place with this relation over the years. From the primary position of 
theory with Aristotle there was a turn to the primacy of praxis with Marx. 
The short sketch of this turn results in the attention paid to the thinking 
of the Frankfurter Schule, Important for the neo-marxist background of 
the theologians of the present investigation. 

Of course theology was also affected by influences from philosophy in 
this respect. Attention is paid to the influence of Aristotle on the theology 
of Thomas Aquinas, whose theology is where all R.C.theology meets to 
this very day. 
Thomas' view of theology as a speculative knowledge is briefly sketched 
in contrast to the tradition which in the line of Augustin considers theology 
as practical knowledge where practical means determined soteriologically. 

Finally attention is paid in this introduction to the discussions about the
ory and praxis within the so-called 'practical theology'. In the epistemolo-
gical foundation of this branch this is the main theme today, much empha
sis being laid on the demand that within this sector of theology the main 
thing is a 'theory of praxis'. Specially mentioned is the scheme of A.Kuy-

175 



per, who breaks through the dilemma of theory and praxis and sees theolo
gy as determined by the primacy of the revelation. 

Within this survey of thematics two motives clearly turn out to play a 
role in the relation between theory and praxis. First of all the relation be
tween word and deed comes into play. Then the theoretical status of theo
logy plays a part. Is this speculative or practical knowledge? In this dilem
ma an important part is played by the question after its normativity. Is 
there a preceding theory which is subsequently applied in praxis or does the 
praxis lay down the norm? 

In the third chapter an analysis is given of Metz's theology. In his concept 
three roots are marked. His starting-point lies with Karl Rahners's trancen-
dental theology. From this starting-point he has laid the basis for an an
thropological theology in a reinterpretation of Thomas. Finally he has deri
ved important stimuli from the Frankfurt School to develop his theology 
in a neo-marxist direction. 

In this the relation between theory and praxis is the central theme. Metz 
presents a christological foundation for the primacy of praxis. Discipleship 
is the central theme of christology. This discipleship in following Christ is 
seen by him as a mystic political praxis. This means that in christian faith 
the main thing is acting in sohdarity with the oppressed in this world. 

In Metz's view of preaching the primacy of praxis plays an important 
part. In fact his memoria thesis is a further elaboration of it. The memory 
of suffering in history contains a subversive force which is able to break 
through oppression and exploitation and thus to stimulate a christian imi
tative praxis of solidarity. Metz sees the means of developing this subversi
ve power in narrativity. Passing on the story of suffering opens up a 
prospect of Uberation. Therefore the church has to be a community of re
membrance and narration in this world and to make her preaching subject 
to this. 

As to the deaconate of the church this is strongly marked by the idea of 
discipleship in Metz's view. The liberating force of memory leads to acting 
in solidarity. It results in a political deaconate with a strongly emancipato
ry character. And Metz indicates as his purpose that the church should give 
up her middle-class morality. A deaconate that does not fight distress 
structurally but tries to remedy occasionally by generosity leaves the source 
of inequality untouched and indentifies herself too much with the social 
system that creates structures like these. Especially in the deaconate the 
church ought to give up the presuppositions of that middle-class society. 

The fourth chapter presents an analysis of the theology of Clodovis Boff. 
By devising an epistemological foundation of liberation theology he has 
made an important contribution to this branch of theology. His scheme is 
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partly based on Thomas Aquinas, whose gnosiology constitutes an impor
tant pillar of his work, in which as a matter of fact he concurs for Thomas' 
doctrine of nature and supernature with the reinterpretation of Karl Rah-
ner. On the other hand he joins Louis Althusser, who, led by his Marx in
terpretation developed a neo-marxist model of knowledge. On the basis of 
the synthesis between Thomas and Althusser Boff developed a methodolo
gy in three mediations. 

First and foremost he speaks of socio-analytic mediation. Starting from 
the primacy of praxis he finds that in all its facets the praxis of liberation 
is an object of theology. But it does not have at its disposal the means to 
enter directly into praxis. Theology has no proper understanding of the na
ture and operation of the structures of oppression. Theology e.g. is not 
able to analyse what are the causes and background of economic dependen
ce. For this it needs the means of social sciences. Those sciences have been 
developed as a theory of praxis and are therefore in a position to deliver 
the analysis necessary to obtain an understanding about the object. 

Next the hermeneutical mediation has its say. When understanding has 
been gained from the social sciences into praxis it is the turn of theology 
to spread her light. This mediation is called hermeneutical because it con
sults the Word of God and is willing to offer a clearer religious view as to 
the beneficial character of the praxis of liberation. 

Finally there is the matter of practical mediation. In this phase attention 
is paid to action. Liberation theology does not want to float in the air but 
always aims at action. The methodology therefore describes with this medi
ation what exactly is the dialectic between theory and praxis. 

From this epistemological foundation Boff continued to develop a me
thodical extension of Uberation theology. 

His view of preaching is strongly influenced by the primacy of praxis. 
With him acting is of such overriding importance for man's salvation that 
the word is secondary. In this connection he emphatically distances himself 
from the emphasis which theology always laid on the Word. He observes 
in it a hellenizing feature within Christianity. Boff has no use for the prea
ching of salvation. Evangelization is the term that takes its place. And 
there the main object is to investigate the praxis in the light of faith. 

The deaconate of the church is also allotted an important place by Boff. 
In fact the deaconate is the only reason why the church exists. In this frame 
the so-called preference option for the poor is extensively worked out. 
From this option the dedication of the deaconate becomes the liberation 
from oppressive structures. 

Chapter five offers an overall comparison between the theology's discus
sed. What first catches the attention is that both build there schemes on a 
synthesis between thomism and (neo)marxism, their adherence to Karl 

177 



Rahner playing an important part here. 
In the elaboration of the relation between theory and praxis a clear diffe

rence is apparent, which mainly stems from the different contexts within 
which the two theologize. In his academic context Metz also sees the choice 
for the primacy of praxis determined by a theoretical starting-point. Bof f 
sees the primacy of praxis as given with reality. Liberation theology wants 
to be no more than reflection of existing praxis. 

This difference is to be found back in the definition of the conception 
of praxis and theory. Metz says the norm for praxis is indicated by theory 
(in this case christology). To Boff praxis is both starting-point and goal of 
theory. 

Another important difference that appears in this connection has to do 
with the relation between faith and theology. Metz causes the two to mer
ge, whereas Boff makes a sharp distinction. Faith has its criteria in praxis, 
but theology only in theory. Within the relation between theory and praxis 
this constitues a fundamental difference. 

The primacy of praxis results in a preference of action to the word in 
both systems. The deaconate of the church is strongly emphasised by both. 
Metz aims at a praxis qualified by christian motives. Boff claims a univer
sal praxis. Both oppose preaching as a means of passing on knowledge. 
Metz here accentuates narrativity. Boff rejects the preaching of salvation 
as a means of grace. 

The central theme in the relation of theory and praxis is the problem of 
salvation for this world. Metz and Boff both wanted to draw the concrete-
ness of this salvation within a horizon perceptible to every man. For Metz 
salvation remains what is acquired by faith, appropiated by following 
Christ. Boff does not connect salvation and faith. It is present in the uni
versal praxis of liberation. 

From this view of salvation the relation between church and world has 
been sketched by both. Metz attaches the credibility of the church in the 
praxis of salvation to her solidarity with the world. For Boff the presence 
of the church in this world is no longer essential for salvation. She only re
veals where salvation is to be found. 

In the sixth chapter the time has come for an assessment. In discussing the 
controversy about the nature of theology the choice is made in favour of 
Augustin's vision. Against the application of marxist perceptions in theolo
gy it is adduced that if theology enters into a synthesis with marxism it de
generates to anthropology. 

In discussing the primacy of praxis the objections are mainly formulated 
from christology. Christ as the God-given Saviour has disappeared from 
both Metz's and Boff's theologies. Soteriology is therefore only given its 
contents from anthropology. In discussing the problem of theory and 
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praxis it is manifest again and again that the thoughts remain confined 
within a human horizon. The question after the normativity therefore re
mains a permanent problem. It only finds an answer when one breaks out 
of this dilemma and recognizes the primary place of revelation. 

Still this assessment does not give a final solution for the issue. Also with 
the primacy of revelation the relation between theory and praxis returns. 
It is admitted that within a demarcated basic framework there is room for 
a conception of theology as the theory of praxis. 

In discussing the relation between word and act the preaching of the 
Word is maintained as the primary means of salvation. A political deaco-
nate with emancipation as its aim is rejected. 

In discussing the relation between church and world a strong emphasis 
is laid on the means of salvation the church has been entrusted with. By 
employing these means the church can have a concrete meaning for this 
world. 

In a final chapter as a kind of evaluation there is an attempt to feel out 
in what direction the results of this investigation could be made profitable 
for the Reformed Churches. 

Among others the following points come up for discussion: the place of 
the deaconate in church life and dogmatic reflexion, the relation between 
mission and works of charity, the deaconal task of the church community 
towards the world and the narrative character of preaching. Finally some 
tentative conclusions with regard to the nature of the so-called 'practical 
theology'. 
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