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“It is important to the functioning of the communities that among the roles that play a part in their shared 

lives there should be that of ‘the stranger’, someone from outside the community who has happened to 

arrive amongst us and to whom we owe hospitality, just because she or he is a stranger.” 

Alasdair McIntyre1 

 

“[T]o teach and to spread her social doctrine pertains to the Church’s evangelizing mission and is an essential 

part of the Christian message, since this doctrine points out the direct consequences of that message in the 

life of society and situates daily work and struggles for justice in the context of bearing witness to Christ the 

Saviour.” 

Paus Johannes Paulus II2 

  

                                                             
1 McIntyre, A., Dependent Rational Animals. Why Human Beings Need the Virtues, London: Duckworth, 1999, 
123; aangehaald in Bretherton, HH, 127 
2 Johannes Paulus II, Centesimus Annus, #5; aangehaald in Bretherton, CCP, 55 
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Voorwoord 

 

De masterthesis die hier voor u ligt, was er niet geweest zonder de hulp van anderen. Daarom hier een 

dankwoord voor iedereen die er direct of indirect een bijdrage aan heeft geleverd, zonder dat ik daar 

volledig in kan zijn. Allereerst wil ik mijn begeleiders Ad de Bruijne, Roel Kuiper en Henk Bakker bedanken 

voor hun meedenken tijdens de voorbereiding op deze scriptie en gedurende de uitvoering ervan. 

Daarnaast wil ik ook Theo Boer bedanken, die samen met Ad de Bruijne en Roel Kuiper de colleges van de 

master Identiteit, Ethiek en Samenleving heeft verzorgd. De colleges waren leerzaam en daarnaast 

bijzonder waardevol voor het schrijven van deze scriptie. Dat geldt overigens ook voor de samenwerking 

met mijn medestudenten Tineke Boele-Noort en Jeroen Bakker. Daarnaast dank ik ook de leden van de 

Onderzoekskring Baptisten Identiteit (OKBI) voor hun feedback op mijn onderzoeksplan. Bovendien hebben 

Henk Bakker en Teun van der Leer een belangrijke rol gespeeld in mijn professionele vorming op het 

Baptisten Seminarium (evenals de andere docenten en studenten). Verder dank ik Tineke en mijn vrouw 

Astrid voor hun hulp bij het nakijken van de spelling, wat de leesbaarheid van mijn scriptie in een belangrijke 

mate heeft bevorderd. 

Vooral ben ik dankbaar voor mijn vrouw Astrid en dochter Maud, die de afgelopen jaren – en de afgelopen 

tijd in het bijzonder – af en toe moesten verdragen dat ik met mijn aandacht bij mijn afstudeerscriptie was 

en die mij daarbij telkens gesteund hebben. Ook mijn ouders en schoonouders ben ik dankbaar voor hun 

meedenken op de achtergrond en voor het bijspringen als oppas of op andere wijze. Tot slot is het mijn 

geloof dat God mij de mogelijkheden heeft gegeven om deze opleiding te kunnen volgen en afronden, 

waarvoor ik Hem dankbaar ben. Ik voel het als mijn roeping om de dingen die ik geleerd heb in de praktijk 

te brengen en om op de plek waar ik geroepen wordt, de kerk te helpen om zowel gastvrij als mondig te 

zijn in de samenleving. 
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Afkortingen van Brethertons werken 

 

HH Bretherton, L., Hospitality as Holiness. Christian Witness Amid Moral Diversity, Londen/New York: 

Routledge, 2016 (oorspr. 2006), 215 pp. 

CCP Bretherton, L., Christianity & Contemporary Politics. The Conditions and Possibilities of Faithful 

Witness, Chichester (WS): Wiley-Blackwell, 2010, 251 pp. 

RD Bretherton, L., Resurrecting Democracy. Faith, Citizenship and the Politics of a Common Life, 

Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2015, 492 pp. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

§1 Inleiding 

§1.1 Luke Bretherton 

Deze masterthesis betreft een onderzoek naar de politiek-theologische visie van de Britse theoloog Luke 

Bretherton. Daarbij is er specifieke aandacht voor hoe hij zijn concept van the politics of the church3 

uitwerkt en hoe hij zich daarmee verhoudt tot andere posities binnen het Angelsaksische 

christendomdebat, met daarbij in het bijzonder de posities van respectievelijk Stanley Hauerwas en Oliver 

O’Donovan. 

Luke Bretherton groeide op in Londen en is tegenwoordig professor theologische ethiek en senior fellow 

van het Kenan Institute for Ethics aan Duke University. Voordat hij aan Duke University lesgaf, was hij 

universitair hoofddocent theologie en politiek en coördinator van het Faith and Public Policy Forum aan 

King’s College in Londen. Hij heeft gewerkt met verschillende levensbeschouwelijke Ngo’s, 

missieagentschappen en kerken rondom de wereld, vooral in Centraal en Oost-Europa.4 

In zijn eerste boek Hospitality as Holiness5 – tevens zijn doctorale dissertatie – gaat Bretherton diepgaand 

in gesprek met de morele filosofie van Alasdair MacIntyre, waarmee hij theologische reacties ten opzichte 

van moreel pluralisme uiteenzet. Met het motief van ‘gastvrijheid’ zoekt hij naar een constructieve 

theologische reactie op morele kwesties. Dit werkt hij uit aan de hand van een casestudy naar euthanasie 

en de hospicebeweging.6 

In Christianity & Contemporary Politics 7  focust hij zich op levensbeschouwelijke organisaties, de 

betrokkenheid van de kerk bij sociale welvaartsvoorzieningen, community organizing, de omgang met 

vluchtelingen en Fairtrade. Recent heeft hij onderzoek gedaan naar knooppunten tussen christelijk geloof, 

radicale democratie, globalisatie, reacties op armoede en patronen van interreligieuze relaties. Dit vier jaar 

durende etnografische onderzoek van community organizing initiatieven werd gepubliceerd in Resurrecting 

                                                             
3 Ik laat regelmatig Engelse termen onvertaald, omdat een Nederlandse vertaling de lading van de term niet 
volledig dekt of omdat de Engelse termen ook in andere Nederlandse literatuur worden gebruikt. 
4 Achterflap Bretherton, RD en Bretherton, HH; divinity.duke.edu/faculty/luke-bretherton, voor het laatst 
geraadpleegd op 4 mei 2017. Zie ook het voorwoord in Bretherton, CCP, x-xiii over zijn jeugd in Londen en zijn 
inleiding in Bretherton, HH, 1-2 over zijn tijd in voormalig Joegoslavië. 
5 Bretherton, HH 
6 divinity.duke.edu/faculty/luke-bretherton, voor het laatst geraadpleegd op 4 mei 2017. 
7 Bretherton, CCP 

https://divinity.duke.edu/faculty/luke-bretherton
https://divinity.duke.edu/faculty/luke-bretherton
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Democracy. 8  In dit boek staan debatten over de relatie tussen democratisch burgerschap, religieuze 

overtuigingen en praktijken en de macht van geld centraal.9 

Met zijn praktische verwerking van onderdelen uit het denken van leidende politieke theologen als 

Hauerwas en O’Donovan, biedt Brethertons politieke theologie interessante aanknopingspunten voor de 

kerk om haar plek te vinden in de samenleving binnen de huidige context. Daarom verdiep ik me in dit 

onderzoek in de concepten die uit zijn drie hoofdwerken oplichten met betrekking tot zijn politieke 

theologie en zijn politics of the church in het bijzonder. Met de resultaten die in dit onderzoeksverslag staan, 

hoop ik dan ook een bijdrage te leveren aan het bredere debat van hoe de kerk haar plek in de samenleving 

kan vormgeven en ik hoop dat het de kerk helpt om daarin zowel gastvrij als mondig te zijn. 

§1.2 Opbouw hoofdstuk 1 

In dit inleidende hoofdstuk zal ik in grote lijnen uiteenzetten wat ik precies ga onderzoeken en hoe ik dat 

ga aanpakken. Allereerst geef ik een samenvatting van mijn onderzoek, waarin ik de grote lijnen van mijn 

bevindingen weergeef (§2). Vervolgens geef ik weer met behulp van welke probleemstelling en methode ik 

mijn onderzoek uitgevoerd heb (§3), door achtereenvolgens mijn hoofdvraag (§3.1), deelvragen (§3.2) en 

de aard van mijn probleemstelling en methode uit te werken (§3.3). Daarna werk ik de belangrijkste 

kernbegrippen van mijn onderzoek uit (§4), zeg ik iets over het theoretische kader en kennisgebied van het 

onderzoek (§5) en tot slot geef ik in grote lijnen de opbouw van mijn onderzoek weer (§6). 

 

§2 Samenvatting/abstract 

This master-thesis contains a research of the concept of the politics of the church of Luke Bretherton 

(professor of Theological Ethics at Duke University) in relation to the Anglo-Saxon Christendom debate. The 

research has the following research question: “How does Luke Bretherton frame his concept of the politics 

of the church and how does that position him in the Anglo-Saxon Christendom debate?” To find the answer 

to this question, primary, secondary and tertiary sources are used. Moreover, several sub questions are 

used to describe the following subjects: the historical context of the Anglo-Saxon Christendom debate and 

the debate itself. Besides that: participants of the Christendom debate, with special attention to two 

important participants: Stanley Hauerwas and Oliver O’Donovan. And lastly: Luke Bretherton’s political 

theology and politics of the church and his position in the Anglo-Saxon Christendom debate. 

The conclusion of the research is, firstly – with regard to his politics of the church – that Bretherton’s 

ecclesiology is based on an Augustinian eschatology and that he uses O’Donovan’s scheme of the ‘Christ-

event’ as major framework for his concept of the politics of the church. One important modification to 

                                                             
8 Bretherton, RD 
9 divinity.duke.edu/faculty/luke-bretherton, voor het laatst geraadpleegd op 4 mei 2017. 

https://divinity.duke.edu/faculty/luke-bretherton
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O’Donovan’s scheme is that – for Bretherton – hospitality is a central theme for the political participation 

of the church. This is also shown in Bretherton’s use of broad based community organizing (BBCO) as a 

vehicle for the participation of the church in the public domain. BBCO gives the church the option for a third 

way between assimilation and withdrawal. 

Secondly – with regard to his position in the Anglo-Saxon Christendom debate – Bretherton has an 

important supplement to the abovementioned. Following O’Donovan’s political theology and an 

Augustinian eschatology, for Bretherton the current context has an important influence to the question 

what the position of Christians is in a specific context. When there is a Christian majority, then Bretherton 

isn’t opposed to an established position. However, when there is a Christian minority or a plural context, 

then Christians should cooperate with other groups on a plural basis, according to Bretherton. The first 

option he calls a politics of hospitality and the second option he calls a politics of common good. In today’s 

Western context there is a plural context, so for Bretherton a politics of common good is the most fitting 

option within this context. This means that he factually has an Augustinian Calvinistic position in the Anglo-

Saxon Christendom debate (following O’Donovan), but that he practically comes close to a Confessional 

pluralistic approach (although especially their opinion about the position of the church differs). Besides 

that, there are also some links with a Christendom-critical (Hauerwasian) approach and a theocratic 

approach, but there are also important differences. And the gap between Bretherton and a civil religion 

approach and especially a liberal approach is even bigger. Another interesting observation is that 

Bretherton’s practical approach – following an Augustinian eschatology – gives more flexibility to respond 

to the current context and gives the possibility for different approaches within the Anglo-Saxon 

Christendom debate. 

 

§3 Probleemstelling en methode 

§3.1 Hoofdvraag 

Hoe werkt Luke Bretherton zijn concept van the politics of the church uit en hoe positioneert hij zich 

daarmee binnen het Angelsaksische christendomdebat? 

§3.2 Deelvragen 

1. Wat is de historische context waarbinnen het Angelsaksische christendomdebat zich ontwikkeld 

heeft, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling die de politieke theologie heeft doorgemaakt 

in de Westerse context na de Tweede Wereldoorlog? 

2. Wat is het Angelsaksische christendomdebat en welke posities worden daarin in grote lijnen 

vertegenwoordigd? 
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3. Hoe positioneren Stanley Hauerwas en Oliver O’Donovan zich respectievelijk binnen het 

Angelsaksische christendomdebat? 

4. Hoe ziet Luke Brethertons politieke theologie er in grote lijnen uit, met bijzondere aandacht voor 

zijn concept van the politics of the church? 

5. Hoe positioneert Luke Bretherton zich in het Angelsaksische christendomdebat met zijn concept 

van the politics of the church en hoe verhoudt hij zich daarmee in het bijzonder tot Stanley 

Hauerwas en Oliver O’Donovan? 

§3.3 Aard probleemstelling en methode 

Bij dit onderzoek is er sprake van een beschrijvende probleemstelling, het beschrijft namelijk wat 

Brethertons concept is en hoe hij zich daarmee positioneert. Het doel is dus om in grote lijnen zijn politieke 

theologie uiteen te zetten, met daarbij bijzondere aandacht voor zijn concept van the politics of the church. 

Vervolgens contextualiseer ik dat binnen het Angelsaksische christendomdebat, een contextualisatie naar 

de Nederlandse situatie staat in dit onderzoek (nog) buiten beschouwing. Omdat Bretherton vrij onbekend 

is binnen de Nederlandse context, breng ik eerst de grote lijnen van zijn denken in kaart door middel van 

een breder beschrijvend onderzoek. Daarbij plaats ik hem binnen het kader van het Angelsaksische 

christendomdebat, omdat hij voortbouwt op twee belangrijke deelnemers aan dat debat, namelijk: 

Hauerwas en O’Donovan. En bovendien omdat de verhouding tussen kerk, samenleving en staat 

tegenwoordig weer volop in de belangstelling staat. 

Mijn probleemstelling heb ik onderzocht met behulp van literatuuronderzoek, waarbij ik gebruik heb 

gemaakt van primaire, secundaire en tertiaire bronnen. Daarbij zijn de primaire bronnen de geschreven 

werken van Bretherton zelf. De secundaire bronnen zijn werken van andere deelnemers in het 

Angelsaksische christendomdebat, in het bijzonder Hauerwas en O’Donovan. De tertiaire bronnen zijn 

algemene overzichtswerken of andere literatuur, die inzicht geven in de bredere context. 

Bij deelvraag 1 en 2 heb ik vooral gebruik gemaakt van tertiaire bronnen die de context van het 

Angelsaksische christendomdebat en het debat zelf beschrijven. Deelvraag 3 heb ik beantwoord door 

gebruik te maken van secundaire bronnen, om zo de posities binnen het debat te schetsen. Daarop 

aanvullend gebruik ik tertiaire bronnen om de secundaire bronnen te duiden. Bij deelvraag 4 heb ik het 

meest gebruik gemaakt van primaire bronnen en bij deelvraag 5 heb ik zowel primaire, secundaire als 

tertiaire bronnen benut om zo Brethertons positie in te kaderen in het geheel. 
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§4 Kernbegrippen 

Twee kernbegrippen vragen hier om een nadere toelichting, te weten: 1. the politics of the church en 2. het 

Angelsaksische christendomdebat. 

1. Een belangrijk en centraal gegeven van de politiek is dat er beoordelingen (judgments) moeten 

worden gemaakt en dat er machtsstructuren nodig zijn om dit in de praktijk te brengen. Deze 

dingen zijn namelijk nodig om de samenleving te kunnen organiseren, wat een kerntaak van de 

politiek is. Omdat de overheid hierin niet alleen kan handelen – en volgens velen dat ook principieel 

niet zou moeten willen – heeft ze daarbij ook andere instellingen uit de samenleving nodig. In de 

praktijk spelen hierbij onder meer de markt, de civil society en religieuze en/of 

levensbeschouwelijke instellingen een belangrijke rol. Wanneer we het over the politics of the 

church hebben, dan gaat het om de profetische stem die de kerk heeft ten opzichte van de overheid 

en de samenleving om tot goede oordelen te komen en over het bijdragen van de kerk aan het 

common good. Daarbij gaat het dus ook om het actieve handelen van de kerk in de samenleving, 

waarbij zij haar eigen karakter heeft. Het laat zien dat de kerk zich niet beperkt tot het privédomein, 

maar dat ze actief meedoet in het publieke domein. Kortgezegd betekent het dat de aanwezigheid 

van de kerk in het publieke domein in zichzelf politiek van aard is: haar spreken en handelen, laat 

namelijk iets zien van Gods bemoeienis met deze wereld.10 In hoofdstuk 2 (§3.1) geef ik een 

definitie van het begrip ‘politieke theologie’, wat nauw verbonden is met the politics of the church 

en dus een aanvulling vormt op wat ik hier heb gezegd. 

2. Het Angelsaksische christendomdebat concentreert zich rond de principiële vraag hoe de 

verhouding tussen de staat en de kerk er in de praktijk uit zou moeten zien. ‘Christendom’ refereert 

aan een situatie waarin het christelijk geloof nauw verweven is met de machtspositie van de staat 

(dominion), zoals dat in de Westerse geschiedenis sinds Constantijn (313 AD) lang de situatie is 

geweest (en volgens sommigen ten dele nog steeds is). In hoofdstuk 2 (§2) werk ik het begrip 

‘christendom’ en de historische context ervan verder uit en in hoofdstuk 3 ga ik uitgebreid in op 

het Angelsaksische christendomdebat. 

 

§5 Kennisgebied en theoretisch kader 

Dit onderzoek is onderdeel van de master Identiteit, Ethiek en Samenleving aan de Theologische 

Universiteit in Kampen. Als zodanig is het aangesloten bij de onderzoeksprogramma’s voor publieke 

theologie/ethiek van prof. dr. Ad de Bruijne en prof. dr. Roel Kuiper. Bovendien wil ik het onderzoek 

                                                             
10 Bretherton, RD, 191-195; Rhodes, History of the Future, 392-393; Philips, Political Theology, 3 
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gebruiken ten behoeve van het onderzoeksprogramma Mapping Baptist Identity (MBI) van prof. dr. Henk 

Bakker, bijzonder hoogleraar op de leerstoel Geschiedenis, Identiteit en Theologie van het Baptisme aan de 

Vrije Universiteit in Amsterdam. In dit onderzoeksprogramma wordt de baptistenidentiteit in Nederland in 

kaart gebracht, waarbij er drie onderzoekslijnen worden onderscheiden: 1. praktisch theologische 

(empirische) onderzoeken, 2. historische onderzoeken en 3. theologische onderzoeken.11 Dit onderzoek 

naar Luke Bretherton valt te plaatsen bij de theologische onderzoeken. Meer toegespitst past het binnen 

het vakgebied van politieke/publieke theologie en/of ethiek. 

Het is goed om te benoemen dat Luke Bretherton geen Baptist is, maar hij is te scharen tot de evangelicale 

flank van de Anglicaanse kerk. Het is daarom wellicht opvallend om zijn visie in te brengen ten behoeve van 

een onderzoeksprogramma naar baptistenidentiteit. Ik wil echter vier argumenten noemen om dit toch te 

doen: 1. De baptistenidentiteit is breder dan alleen het kerkgenootschap, 2. Binnen de politieke theologie 

is er niet een eenduidige positie voor baptisten aan te wijzen, 3. Dit onderzoek is niet prescriptief, maar 

vooral descriptief bedoeld, waarbij er mogelijk waardevolle elementen oplichten voor de 

baptistenidentiteit en 4. Qua methodiek zijn er belangrijke overeenkomsten te benoemen tussen 

Brethertons onderzoek en het onderzoeksprogramma MBI. 

1. Baptistenidentiteit. De Amerikaanse Baptistentheoloog/ethicus James McClendon maakt een 

onderscheid tussen baptisten met een kleine ‘b’ en met de hoofdletter ‘B’. Met de tweede groep 

duidt hij leden van het kerkgenootschap aan en met de eerste groep verwijst hij naar de 

geestverwanten van de radicale reformatie sinds de 16e eeuw. McClendon onderscheidt namelijk 

drie theologische stromingen: katholieken, protestanten en baptisten. Wat McClendon hier 

‘baptisten’ noemt, wordt in Nederland vaak met aangeduid met ‘evangelischen’ of ‘evangelicalen’. 

McClendon beperkt zich hierbij dan ook niet per definitie tot aanhangers van de vrije kerken of de 

Believers Church traditie, in zijn ‘Ethics’ rekent hij bijvoorbeeld ook Dietrich Bonhoeffer, Jonathan 

Edwards en Dorothy Day tot de radicale stroming.12 Mogelijk zouden we Bretherton hier ook toe 

kunnen rekenen, aangezien er onder invloed van Hauerwas – die dicht bij McClendon staat – ook 

radicale elementen in zijn politieke theologie zitten. Aan de andere kant is bij hem de scheiding 

tussen kerk en staat minder strikt dan bij Hauerwas. Dat brengt ons bij het tweede argument. 

2. Politiek theologische positie. We kunnen namelijk stellen dat baptisten geen eenduidige politiek-

theologische positie hebben. Historisch zien we dit bijvoorbeeld bij het onderscheid tussen de 

eerste Baptisten en de Anabaptisten. Thomas Helwys – een van de eerste Baptisten – sprak zich 

bijvoorbeeld uit voor het ondersteunen van de overheid en het dragen van het zwaard door 

christenen.13 Voor veel vroege Anabaptisten was dit not done.14 Ook tegenwoordig zien we onder 

                                                             
11 Zie baptisten.nl/okbi voor meer informatie over dit onderzoeksprogramma. 
12 McClendon, Ethics, ix-xvi 
13 Bakker, Wassende water, 216-217 
14 Idem, 132-144 

http://baptisten.nl/okbi
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baptisten en radicalen een breed scala aan politieke visies: Hauerwas, Yoder en McClendon staan 

dicht bij de anabaptistische benadering met een strikte scheiding tussen kerk en staat en het 

afzweren van geweld. Nederlandse baptisten zijn daar over het algemeen veel gematigder in.15 Het 

interessante is dat ook Bretherton binnen dit brede veld van visies zijn positie inneemt. Daarbij zijn 

er bij hem enerzijds anabaptistische invloeden merkbaar, met een nadruk op de kerk als kerk 

(ecclesial-turn). Anderzijds zien we bij hem ook de Augustiniaans calvinistische invloed van Oliver 

O’Donovan. Wat leidt tot mijn derde argument. 

3. Descriptief onderzoek. De reden dat ik Brethertons politiek-theologische benadering hier inbreng 

met betrekking tot de baptistenidentiteit, is niet prescriptief maar descriptief bedoeld. Mijn doel is 

om bij te dragen aan de bezinning op de verhouding tussen kerk en staat in de huidige context. 

Door invloed van de anabaptisten en baptisten uit de 16e en 17e eeuw zijn er tegenwoordig nog 

maar weinig mensen die de scheiding tussen de kerk en staat een slecht idee vinden. Hoe we aan 

die scheiding binnen een parlementaire democratie vervolgens vorm moeten geven, is echter 

reden voor veel discussie, zowel binnen als buiten de kerk. En zeker in een context waarin de 

overheid de samenwerking met de kerk weer opzoekt in het kader van de wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO) binnen de huidige participatiesamenleving, is bezinning gewenst.16 Is het 

wenselijk dat de kerk als een van de verbanden van de civil society wordt gezien en in hoeverre 

moeten we willen samenwerken met de overheid en de samenleving? Dat zijn vragen waar 

Bretherton over na heeft gedacht en in het Angelsaksische christendomdebat zoekt hij een 

interessante tussenpositie ten opzichte van Hauerwas en O’Donovan. Het is mijn inschatting dat 

zijn ideeën gereformeerden, baptisten en anderen zouden kunnen helpen in hun bezinning op hoe 

de kerk zich ten opzichte van de staat en de samenleving zou kunnen verhouden in de praktische 

invulling van die houding. Dit laatste punt brengt me tot mijn vierde argument. 

4. Methodiek. Het onderzoeksprogramma MBI heeft als uitgangspunt het geleefde geloof. Dat 

betekent dat er methodisch primair wordt ingestoken bij geloofspraktijken en -overtuigingen. Er 

wordt dus onderzocht hoe gelovigen en kerken in de praktijk hun geloof beleven, vormgeven en 

narratief onder woorden brengen. Vervolgens wordt er vanuit het geleerde geloof op deze 

praktijken gereflecteerd.17 Het is interessant om te zien dat Bretherton in feite voor dezelfde 

benadering kiest. Hij kijkt er namelijk naar hoe gelovigen en religieuze instanties in de praktijk aan 

hun christelijke identiteit vormgeven in hun handelen in de civil society en in het samenwerken 

met niet-gelovigen en de overheid. Dit brengt hij in gesprek met theologische concepten, waardoor 

                                                             
15 Bakker en Boerrigter, Vrije keuze van godsdienst, 37-49; zie ook de toenemende politieke interesse van 
Nederlandse evangelicalen, in: De Bruijne, A Banner, 71-115. Voor een kritische benadering, zie: Den Boer en 
Van der Leer, Calvijn, de baptisten, 45-53. Overigens is iemand als Wayne Grudem ook vrij gematigd. 
16 Zie bijvoorbeeld: Van Hoek-Burgerhart, Jager-Vreugdenhil en Kuiper, Nabije naasten, 10-20 
17 Bakker, Forschungsbericht, 2-7 
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er een wisselwerking tussen theorie en praktijk ontstaat.18 Daarmee onderscheidt hij zich van 

Hauerwas en O’Donovan, die vooral de (meta-)narratieven van het christelijk geloof als 

uitgangspunt voor hun methode kiezen en van daaruit voorschrijven hoe christenen zouden 

moeten handelen in de praktijk. Daarmee zijn de benaderingen van MBI en Bretherton gevoeliger 

voor de context waarin zij zich bevinden en dat geeft mogelijk bruikbare nieuwe inzichten. 

 

§6 Opbouw van het onderzoek 

Dit onderzoek is opgebouwd in zeven hoofdstukken, waarvan dit inleidende hoofdstuk het eerste is. 

Vervolgens zal in elk hoofdstuk een deelvraag behandeld worden en in hoofdstuk 7 zal als conclusie de 

hoofdvraag beantwoord worden. De opbouw van de deelvragen is gelaagd: het is de vergelijken met een 

piramide, waarbij deelvraag 1 de meest brede en funderende laag is en de deelvragen 4 en 5 het meest 

toegespitst en concreet. Deelvraag 1 (hoofdstuk 2) betreft de historische context van het Angelsaksische 

christendomdebat en vormt de basis om deelvraag 2 (hoofdstuk 3) uit te werken: het Angelsaksische 

christendomdebat zelf. Daarna licht ik er bij deelvraag 3 (hoofdstuk 4) twee deelnemers van het debat extra 

uit, namelijk Stanley Hauerwas en Oliver O’Donovan, vanwege hun belangrijke invloed op het debat en op 

het gedachtegoed van Bretherton. Vervolgens werk ik aan de hand van deelvraag 4 (hoofdstuk 5) 

Brethertons eigen politieke theologie uit, met bijzondere aandacht voor zijn politics of the church. Daarna 

staat in deelvraag 5 (hoofdstuk 6) Brethertons inbreng in het Angelsaksische christendomdebat centraal. 

Tot slot kom ik aan de hand van de hoofdvraag tot een conclusie op mijn onderzoek (hoofdstuk 7). 

  

                                                             
18 Bretherton, CCP, 18-22; Bretherton, RD, 229-303 
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Hoofdstuk 2: De historische context van het 

Angelsaksische christendomdebat 

 

§1 Inleiding 

In hoofdstuk 1 heb ik als inleiding in grote lijnen geschetst wat er met het onderzoek beoogd wordt. Zoals 

gezegd, is het onderzoek gelaagd opgebouwd, waarbij ik vanuit de brede historische context van het 

Angelsaksische christendomdebat in een aantal stappen naar Brethertons inbreng in dat debat toewerk. In 

dit tweede hoofdstuk zal ik daarom ook de meest brede laag uitwerken. Dit doe ik aan de hand van mijn 

eerste deelvraag, die als volgt luidt: “Wat is de historische context waarbinnen het Angelsaksische 

christendomdebat zich ontwikkeld heeft, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling die de politieke 

theologie heeft doorgemaakt in de Westerse context na de Tweede Wereldoorlog?” 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: allereerst geef ik een definitie van het begrip ‘christendom’ (§2.1). 

Daarna werk ik uit hoe ‘christendom’ is ontstaan, hoe het zich in de Westerse context heeft ontwikkeld en 

welke reacties het heeft opgeroepen (§2.2). Vervolgens zal ik eveneens een definitie van het begrip 

‘politieke theologie’ geven (§3.1) en daarna de historische ontwikkeling van de politieke theologie schetsen 

(§3.2), met name de periode na de Tweede Wereldoorlog (§3.3). Met deze gegevens weten we in grote 

lijnen wat de historische context van het Angelsaksische christendomdebat is, zodat we in hoofdstuk 3 

specifiek op het debat zelf in kunnen gaan. 

 

§2 ‘Christendom’ 

§2.1 Definitie van ‘christendom’ 

Omdat de term ‘christendom’ in de Nederlandse context voornamelijk wordt gebruikt om de 

geloofsstroming van christenen aan te duiden – en af te bakenen van andere religieuze en/of 

levensbeschouwelijke stromingen – kan het gebruik van het begrip vanuit de Angelsaksische context 

verwarrend zijn. Dit wordt nog eens versterkt doordat het begrip in die context ook niet een eenduidige 

betekenis heeft. Overigens is het Engelse woord ‘christendom’ geen leenwoord uit het Nederlands, maar 

het komt van oorsprong uit het Oudengels. Met ‘christendom’ werd namelijk een vorm van christelijke 

universaliteit aangeduid, waarbij er een eenheid tussen de kerk en de wereld was. Hierin speelt de 

christelijke geloofsinhoud een bepalende of zelfs overheersende rol. Dat klinkt ook door in het onderdeel 

‘dom’, wat als afkorting van ‘dominion’ kan worden geduid. Hierbij valt te denken aan de klassieke 

betekenis van het woord ‘domein’, waarbij het gaat om een bepaald machtsgebied (christelijk domein). 
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Bovendien werd het ook als geografische (christelijke landen) of tijdsaanduiding (christelijk tijdperk) 

gebruikt.19 

In het gebruik van het begrip ‘christendom’ binnen de context van het huidige Angelsaksische 

christendomdebat zien we dat er verschillende benaderingen zijn. Hierbij kan de betekenis zich beperken 

tot de verhouding tussen kerk en staat/politiek, maar het kan zich ook breder uitstrekken naar het 

christelijk-religieuze karakter van de bredere samenleving. Bovendien kan ‘christendom’ verwijzen naar de 

premoderne stand van zaken, waarin christelijk geloof, samenleving en politiek nauw verbonden waren. 

Het kan echter ook verbreed worden met modernere varianten hiervan. Stanley Hauerwas hanteert 

bijvoorbeeld een brede definitie van ‘christendom’, door te wijzen op een synthese tussen vormen van 

christelijkheid en de samenleving en cultuur. Hij spreekt daarbij ook in de moderne situatie van een 

“wettelijke bevoorrechting van de christelijke traditie”, zelfs in landen waar kerk en staat gescheiden zijn. 

Oliver O’Donovan hanteert een smaller begrip van ‘christendom’. Hij spitst het toe op de klassieke politieke 

situatie, waarin kerk en staat nauw verbonden waren in de Westerse wereld.20 Doordat het begrip op 

verschillende wijzen wordt gebruikt, hanteer ik hier de definitie van Ad de Bruijne, omdat hij een brede 

formulering hanteert. Die luidt als volgt: “’Christendom’ duidt een stand van zaken aan waarin de christelijke 

geloofsinhoud op de een of andere wijze publiek richting geeft aan samenleving en/of politiek.” Door deze 

open formulering te gebruiken, wordt voorkomen dat denkmogelijkheden van het christendomdebat 

buiten beeld vallen.21 

§2.2 Historische context van ‘christendom’ 

In tegenstelling tot de definitie van het begrip ‘christendom’, bestaat er weinig discussie over het beginpunt 

van de periode die we met ‘christendom’ aanduiden. Hiervoor wordt namelijk het Edict van Milaan in 313 

AD aangewezen.22  Dat is het moment dat keizer Constantijn godsdienstvrijheid gaf aan christenen en 

andere religies in het Romeinse rijk. Vanaf dat moment speelt het christelijk geloof een centrale rol in de 

samenleving, in plaats van een positie in de marges. ‘Christendom’ wordt daarom ook wel ‘Constantinisme’ 

genoemd.23 Om een indruk te geven hoe het ‘christendom’ zich na 313 ontwikkeld heeft in de Westerse 

context, gebruik ik hier de zes fasen die O’Donovan gebruikt om de geschiedenis van het ‘christendom’ te 

omschrijven. Deze zes fasen betreffen overigens een narratieve aanduiding van O’Donovan, het is dus geen 

strikt historische beschrijving, maar voor de beeldvorming is het desalniettemin bruikbaar: 

                                                             
19 De Bruijne, Levend in Leviatan, 21-24 
20 Idem, 25-26; Hauerwas, After Christendom, 15-19, 25; Hauerwas, Christian Critique; O’Donovan, Desire of the 
Nations, 195 
21 De Bruijne, Levend in Leviatan, 26 
22 O’Donovan, Desire of the Nations, 195; Philips, Political Theology, 16; Philips spreekt overigens over 311 AD. 
23 Zie onder meer: Hauerwas, After Christendom, 15-19. Overigens is het gebruik van de term ‘Constantinisme’ 
betwistbaar, omdat het de vraag is of het wel een terecht beeld van keizer Constantijn geeft. 
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1. De eerste fase die O’Donovan beschrijft is de periode die aanbreekt na het Edict van Milaan en die 

het grootste deel van de vierde eeuw bestrijkt. Om deze periode te duiden, maakt hij gebruik van 

de wijze waarop christenen uit die tijd zelf interpreteerden wat er gebeurde toen het Romeinse rijk 

onder invloed van het ‘christendom’ kwam. Eusebius van Caeserea (ca. 263-339) kunnen we als 

representant van deze periode zien, wanneer hij stelt dat het een periode is waarbij de demonen 

zijn overwonnen. Hiermee doelt hij erop dat de machten die Rome overheersten tot dan toe aan 

de kant van de duivel stonden, maar dat ze door deze gebeurtenis aan Christus werden 

onderworpen.24 

2. In de tweede fase staat het denken van Ambrosius (339–397) en Augustinus (354-430) centraal, 

tussen het einde van de vierde eeuw en het begin van de vijfde eeuw. In tegenstelling tot Eusebius 

leggen zij minder nadrukkelijk een verband tussen het christelijke imperium en het komende 

koninkrijk van God. Ze onderscheiden namelijk de oude samenleving van het huidige tijdperk met 

de nieuwe samenleving van Gods koninkrijk. Hoewel er een polariteit tussen beide is, staan deze 

niet haaks op elkaar, maar ze zijn in de tijd voor het eschaton door elkaar heen verweven. Daarbij 

kan de oude samenleving van het saeculum door Gods koninkrijk worden beïnvloed, bijvoorbeeld 

wanneer er een christelijke keizer aan de macht komt. 

3. In de periode die volgt, zien we dat onder invloed van Gelasius (?-496) het onderscheid tussen de 

oude en nieuwe samenleving vervaagt en dat er een nadruk komt op twee regeringen die samen 

een christelijke samenleving regeren. Deze periode bestrijkt in grote lijnen de tweede helft van het 

eerste millennium. In navolging van het Oudtestamentische Israël staat de kerk namelijk model 

voor het priesterschap en de overheid voor het koningschap. Beide functies zijn in Christus 

verenigd, maar moeten op aarde gescheiden blijven. Doordat zowel de kerk als de overheid over 

dezelfde werkelijkheid regeren, raken beide ook steeds meer met elkaar verstrengeld. 

4. Omdat er in het bovenstaande model een spanning bestaat tussen de macht van de kerk en de 

overheid, is Gregorius VII (1020/1025-1085) van mening dat de autoriteit van de kerk (de ‘ziel’) 

leidend is voor de samenleving (het ‘lichaam’). De kerkelijke administratieve en judiciële structuur 

bepaalt de seculiere samenleving en staat boven de wereldlijke overheid. Deze periode – onder 

invloed van het denken van Gregorius VII – duurt ongeveer van de elfde tot de veertiende eeuw. 

5. Marsilius van Padua (ca. 1280-1342/1343) draait echter de suprematie van de kerk ten opzichte 

van de overheid om. Onder invloed van een opleving van het Aristoteliaanse denken, emancipeert 

de overheid zich van het kerkelijke gezag. Bovendien is er binnen de kerk kritiek op de 

verwereldlijking van haar gezag, zij zou zich volgens critici bezig moeten houden met geestelijke 

                                                             
24 Dit betekent overigens niet dat er geen andere interpretaties waren. Bovendien zijn er belangrijke kritische 
vragen te stellen bij Eusebius’ weergave. 
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zaken en de aardse politiek aan de overheid over moeten laten. De fase waarin dit denken centraal 

staat, loopt ongeveer van de veertiende eeuw tot de Reformatie. 

6. De zesde fase is voornamelijk beïnvloed door katholieke denkers uit de school van Salamanca, 

protestantse denkers als Hugo Grotius (1583-1645) en de calvinisten. Zij brengen een herstel van 

het evenwicht tussen de kerk en de staat, die beide als autoriteit hun eigen karakter vertonen. In 

tegenstelling tot voorgaande perioden gaat het hierbij echter niet meer om een christelijk 

imperium, maar over verschillende christelijke landen en stadstaten, waarin er een christelijke 

samenleving is met een eigen overheid en staatskerk. Deze manier van denken blijft in grote lijnen 

dominant tot het eind van de achttiende eeuw, wanneer er in het Westen onder invloed van de 

Verlichting ingrijpende revoluties plaatsvinden die de verhouding tussen kerk en staat volledig 

veranderen.25 

Voor O’Donovan behelzen deze zes perioden dus het tijdperk van het ‘christendom’. Als eindpunt noemt 

hij het aannemen van het eerste amendement op de Amerikaanse grondwet in 1791, hoewel die datering 

voor hem niet dwingend is.26 Zoals eerder gezegd, stellen anderen dat de periode van ‘christendom’ nog 

doorloopt of dat we in een overgangsfase naar een ‘post-christendom’ tijdperk zitten.27 Wat we echter 

kunnen vaststellen is dat de opkomst van de Verlichting in de zeventiende eeuw vooral in de achttiende en 

negentiende eeuw een grote invloed heeft gehad op de verhouding tussen kerk en staat. In deze periode 

ontstond het liberalisme, dat een dominante invloed heeft gekregen op de levenswijze van mensen in het 

Westen. Onder invloed van Verlichtingsdenkers als Locke, Kant en Hobbes ontstond het constitutionele 

liberalisme, waarin de macht van de overheid en vooral de kerk werd beperkt om misbruik te voorkomen. 

Er kwam een strikte scheiding van kerk en staat en de macht kwam nadrukkelijker bij het volk te liggen door 

het contractuele denken. Zoals we hieronder zullen zien, is er in de ontwikkeling van de politieke theologie 

een soortgelijke beweging zichtbaar.28 

 

§3 Historische context van de politieke theologie 

§3.1 Definitie van ‘politieke theologie’ 

Voordat ik op de historische ontwikkeling van de politieke theologie inga, zal ik hier een definitie van het 

begrip geven. Om me daarbij te beperken, maak ik gebruik van de definitie van The Blackwell Companion 

                                                             
25 O’Donovan, Desire of the Nations, 197-211; De Bruijne, Levend in Leviatan, 45-46 
26 Idem, 195 
27 Zie onder meer: Hauerwas, After Christendom, 15-19, 25; Murray, Postchristendom, 1-22 
28 Philips, Political Theology, 107-109 
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to Political Theology van Peter Scott en William Cavanaugh. Volgens hen betekent politieke theologie het 

volgende: 

“Theology is broadly understood as discourse about God, and human persons as they relate to God. 

The political is broadly understood as the use of structural power to organize a society or community 

of people … Political theology is, then, the analysis and criticism of political arrangements (including 

cultural, social and economic aspects) from the perspective of differing interpretations of God’s 

ways with the world.”29 

Enerzijds kunnen we dus stellen dat politieke theologie volstrekt onvermijdbaar is, omdat het door alles 

heen is verweven. Anderzijds is er lange tijd geen aandacht geweest voor deze thematiek, omdat exclusieve 

humanisten en seculieren van mening zijn dat theologie niets met politiek te maken heeft. Bovendien 

hebben christenen zich vaak beperkt tot het ‘geestelijke’ of ‘spirituele’ en ook zij waren van mening dat 

politiek niet bij theologie past. Sinds halverwege de vorige eeuw zijn echter steeds meer theologen tot de 

conclusie gekomen dat christelijke theologie zelf politiek van aard is.30 Hieronder zal ik dat verder uitwerken 

door in grote lijnen uiteen te zetten hoe de politieke theologie zich heeft ontwikkeld. 

§3.2 Historische ontwikkeling van de politieke theologie in grote lijnen 

De term ‘politieke theologie’ bestond al in de Grieks-Romeinse tijd. Een belangrijke representant uit deze 

periode is de Romeinse denker Varro, die leefde in de eerste eeuw voor Christus. Hij onderscheidde – in 

navolging van Plato – drie soorten theologie: mythische, natuurlijke en politieke theologie. Mythische 

theologie bevat beelden en verhalen over goden zoals dat naar voren kwam in de volksverhalen en de 

dichtkunst. Natuurlijke theologie verwijst naar de werken van de filosofen, die op zoek gingen naar de ware 

natuur van de goden en de aard van de kosmos. Politieke theologie betreft de officiële staatsgodsdienst, 

waarin priesters onder het toeziend oog van staatslieden openbare erediensten en offerpraktijken 

beoefenden. Voor Varro had de politieke theologie voorrang op de andere twee vormen. Theologie was 

namelijk vooral bemiddelend bedoeld, met als doel om de goden te laten handelen ten gunste van de 

mensen. In feite zit de Romeinse godsdienst dan ook opgesloten binnen de menselijke wereld.31 

Met de opkomst van het christelijke geloof ontstaat er een tegenbeweging in dit Romeinse systeem waarbij 

godsdienst in dienst van de politiek staat. Christenen zochten namelijk – in navolging van het jodendom – 

de bemiddeling van God van buiten de menselijke wereld. Een belangrijke representant van het christelijke 

politieke denken is Augustinus, die ook op politieke theologen uit onze tijd veel invloed heeft. Hij voegt aan 

de drie vormen van theologie van Varro nog een vierde vorm toe: de geopenbaarde theologie. In Jezus 

Christus openbaart God zich aan de mens en daarin wordt ook de waarheid over de natuur bekend. Voor 

                                                             
29 Idem, 3 
30 Idem, 3 
31 Terpstra, Democratie als cultus, 19-23; Philips, Political Theology, 4 
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Augustinus staan de andere drie vormen van theologie in de dienst van de geopenbaarde theologie. Los 

van openbaring bestaat de mythische theologie namelijk alleen maar uit verhalen die feitelijk geen 

betekenis hebben, wat ook Augustinus’ kritiek is op de Grieks-Romeinse godsdienst. Over de natuur zegt 

Augustinus dat zij een hulpmiddel kan zijn om tot kennen te komen, maar zonder openbaring blijft dit 

beperkt. En de politiek is voor Augustinus enerzijds beperkt tot het aardse – het heersen van de mens over 

de andere mens is van tijdelijke aard – maar tegelijk is voor hem God de enige heerser. Hier blijkt zijn 

eschatologische benadering: menselijke politiek heeft in de tijd voor het eschaton haar waarde, maar zij is 

beperkt. Uiteindelijk vindt ze in de eschatologische regering van God haar bestemming.32 

In de vroegmoderne tijd krijgt de politieke theologie een nieuwe wending onder invloed van het 

Verlichtingsdenken. Dit zien we onder meer bij Baruch Spinoza (1632-1677). Hij legt voornamelijk een 

nadruk op de natuurlijke (filosofische) theologie en laat de geopenbaarde theologie daar eigenlijk in 

opgaan. Daarmee herstelt hij de drieslag van Varro, omdat de geopenbaarde theologie ten diepste geen 

plaats heeft in het denken van Spinoza. Uiteindelijk zet dat de hele theologie onder druk, want als theologie 

niet geopenbaard is, zijn het dan geen menselijke verzinsels? Het Verlichtingsdenken zorgde er dan ook 

voor dat de theologie teruggedrongen werd uit het politieke domein. In de laatmoderne tijd heeft dit echter 

tot een crisis geleid. Doordat macht en soevereiniteit immanent is geworden, is het de vraag wie er 

aanspraak op mag maken en op welke wijze het ingevuld kan worden. De Franse politieke filosoof Claude 

Lefort (1924-2010) worstelt nadrukkelijk met dit gegeven. Hij stelt zich de vraag in hoeverre het wenselijk 

is dat we een leeg ‘midden’ hebben in onze democratische cultuur. Dat kan namelijk tot twee uitersten 

leiden: het ‘midden’ wordt geclaimd door een onwenselijke partij of de democratie verzand in haar eigen 

systeem, waardoor er geen duidelijkheid meer kan worden verschaft over wie de macht heeft. Daarom 

overweegt Lefort het belang van symbolen die het ‘midden’ kunnen beschermen. Het seculier-liberale 

verbod om vanuit een religie het ‘midden’ een invulling te geven is namelijk per definitie ondemocratisch. 

Via deze route komt Lefort dus toch weer bij het belang van een politieke theologie uit, hoewel dat voor 

hem vooral een symbolische waarde heeft en ten dienste van de politiek staat.33 Hieronder zullen we zien 

dat na de Tweede Wereldoorlog ook vanuit de kerk en de theologie de roep om politieke theologie steeds 

sterker werd. 

§3.3 Ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de politieke theologie in een stroomversnelling terecht. Zoals we 

hebben kunnen zien, raakte de aandacht voor theologie binnen de politiek onder invloed van de Verlichting 

steeds meer uit beeld. Dit werd nog eens versterkt door de scheiding tussen kerk en staat die in de 18e en 

19e eeuw in veel Westerse landen plaatsvond. Het zorgde ervoor dat er ook binnen de theologie weinig 

interesse voor de politiek was. Daarom ging men zich in de kerk steeds meer met het ‘geestelijke’ 

                                                             
32 Idem, 22-24; Philips, Political Theology, 4, 23-28 
33 Idem, 15-18, 24-45 
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bezighouden en liet men de zorg voor de samenleving over aan de overheid. Maar na de catastrofes van de 

Eerste en de Tweede Wereldoorlog, kwam het tot een hernieuwde bezinning, die vooral vanaf de jaren ’60 

van de twintigste eeuw op gang kwam. Onder meer onder invloed van het Tweede Vaticaanse Concilie 

(1962-1965) en conferenties van de Wereldraad der Kerken (1966 in Geneve en 1968 in Uppsala), kwam er 

nieuwe aandacht voor de samenleving. Bovendien kwam de secularisatiethese onder druk te staan. Volgens 

deze these – die door veel wetenschappers uit verschillende disciplines werd ondersteund – zouden 

geïndustrialiseerde landen gaandeweg steeds verder seculariseren. Religieuze groepen zouden steeds 

minder leden krijgen en de samenleving zou steeds minder beïnvloed worden door religie. Uiteindelijk zou 

daarmee alle invloed van theologie en religie uit het publieke domein moeten worden gebannen. Maar 

steeds meer sociologen, filosofen en theologen kwamen tot de conclusie dat dit niet wenselijk is en dat het 

ook niet overeenkwam met empirische gegevens. De these kon uiteindelijk dan ook niet standhouden.34 

Iemand die een belangrijke invloed heeft gehad op de herleving van de politieke theologie in de twintigste 

eeuw is de Duitse rechtsgeleerde en politicoloog Carl Schmitt (1888-1985). Vanwege zijn betrokkenheid bij 

het naziregime is hij zeer controversieel, maar desondanks kan zijn invloed niet ontkend worden. Dit komt 

onder andere door zijn uitspraak: “Alle significante concepten van de moderne theorie van de staat zijn 

geseculariseerde theologische concepten.” In het denken van politieke theologen die zich vanaf de jaren ’60 

weer actief met de samenleving en de politiek bezighouden, speelt deze denklijn een belangrijke rol. Bij de 

opkomst van deze politieke theologen – die zichzelf overigens niet per definitie ‘politiek theoloog’ noemen, 

maar die door hun manier van theologiseren aandacht hebben voor de publieke invloed van de theologie – 

kunnen we over twee generaties spreken: de eerste generatie is actief vanaf de jaren ’60 van de twintigste 

eeuw en de tweede generatie ongeveer vanaf de jaren ’70 en ’80.35 

Tot de eerste generatie horen onder meer Duitse theologen als Jürgen Moltmann, die de privatisering van 

burgerlijke christenen naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in twijfel trokken 

en de kerk opriepen om een heraut van de eschatologische toekomst te zijn door de status quo ter discussie 

te stellen. Ook de theologie van de bevrijding, die met name in Latijns Amerika opkwam, is een belangrijke 

uiting van de actieve rol van christenen in het politieke domein. In tegenstelling tot de continentale 

Europese theologen waren zij praktischer en activistischer ingesteld. In Noord-Amerika begonnen ook 

zwarte theologen en feministen voor hun eigen belangen op te komen, onder meer in de 

burgerrechtenbeweging van Martin Luther King jr. (die overigens onder belangrijke invloed van Walter 

Rauschenbusch stond). En tot slot waren er in Noord-Amerika ook theologen die onder invloed van Reinhold 

Niebuhr zich nadrukkelijker met de politiek gingen bemoeien, voornamelijk via de civil society. Zij hadden 

vooral moeite met sektarische christenen en het teruglopen van de morele consensus in de samenleving. 

Deze eerste generatie politieke theologen blijft in grote lijnen binnen het liberale stramien van de scheiding 

                                                             
34 Philips, Political Theology, 28-30 
35 Idem, 4-6, 42, 50 
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tussen kerk en staat en beperkten de politieke presentie van christenen vooral tot het bijdragen in de civil 

society of via de overheid. Voor hen is de kerk zelf voornamelijk apolitiek en bovendien passen ze zich in 

grote lijnen aan bij de universele taal en gewoonten van het liberalisme. Bij de tweede generatie verandert 

dit, zoals we hieronder zullen zien.36 

De belangrijkste verandering die er plaatsvindt tussen de eerste en tweede generatie politieke theologen, 

is dat de tweede generatie haar uitgangspunt neemt bij het leven, de aanbidding en het getuigenis van de 

kerk. Deze verandering – waarbij het politieke karakter van de kerk zelf centraal komt te staan – wordt ook 

wel de ecclesial-turn genoemd. Theologen uit de tweede generatie pleiten ervoor dat het de eerste taak 

van de kerk is om kerk te zijn, maar daarbij hebben ze aandacht voor de politieke aard van christelijke 

doctrines en praktijken. In tegenstelling tot de correlatie van openbaring en het seculiere van de eerste 

generatie, zien zij vooral een antithese. Ze weigeren dan ook om het zogenaamd neutrale karakter van het 

seculiere te accepteren en de criteria voor de invulling van het publieke domein daardoor te laten bepalen. 

Tot deze tweede generatie behoren post-liberale theologen als Stanley Hauerwas, John Howard Yoder en 

Oliver O’Donovan. Belangrijke invloeden voor hun manier van denken zijn onder meer het anabaptisme en 

Karl Barth, hoewel O’Donovan meer beïnvloed is door Augustinus en de calvinistische traditie. Daarnaast is 

er de stroming die Radical Orthodoxy wordt genoemd, met theologen als John Milbank, Graham Ward en 

Catherine Pickstock. Zij zijn vooral door Augustinus en Thomas van Aquino beïnvloed. Hoewel de 

postliberalen en Radical Orthodoxy veel overeenkomsten hebben, putten de eersten nadrukkelijker uit 

Bijbelse bronnen en de tweede raadplegen eerder filosofische of historische bronnen. Bovendien putten 

postliberalen liever uit vroegchristelijke bronnen en aanhangers van Radical Orthodoxy uit middeleeuwse 

bronnen. Tot slot valt onder de tweede generatie politieke theologen na de Tweede Wereldoorlog ook de 

tweede generatie contextuele theologen, die vooral aandacht hebben voor koloniale vraagstukken en 

Queer Theology, waarin vooral de andersheid van theologie wordt onderzocht (met onder meer aandacht 

voor LHTB-vraagstukken).37 

Met deze beschrijving van de ontwikkeling van de politieke theologie na de Tweede Wereldoorlog komen 

we tot een afronding van dit tweede hoofdstuk. Het beschrijft in grote lijnen de context waarbinnen het 

Angelsaksische christendomdebat zich ontwikkeld heeft. In het volgende hoofdstuk zullen we op dit debat 

zelf inzoomen en we zullen zien welke posities er daarbij worden ingenomen. 

 

  

                                                             
36 Idem, 42-50 
37 Idem, 50-54; Bretherton, CCP, 16-18 
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Hoofdstuk 3: Het Angelsaksische christendomdebat 

 

§1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk heb ik in grote lijnen de historische context van het Angelsaksische 

christendomdebat uiteengezet. Daarmee is de basis gelegd om het debat zelf uit te werken, wat ik in dit 

derde hoofdstuk zal doen. In de lijn van het onderzoek bouw ik daarmee een meer concrete laag op het 

vorige hoofdstuk, hoewel dit hoofdstuk nog steeds vrij breed is qua opzet. Met de schets van het 

christendomdebat komen we echter wel direct in het framewerk waarin ik Brethertons politieke theologie 

zal plaatsen. Het schetsen van dit framewerk doe ik aan de hand van de tweede deelvraag: “Wat is het 

Angelsaksische christendomdebat en welke posities worden daarin in grote lijnen vertegenwoordigd?” 

In de opbouw van dit hoofdstuk ga ik als volgt te werk: eerst geef ik een algemeen overzicht van het 

Angelsaksische christendomdebat (§2). Daarna werk ik de verschillende posities afzonderlijk uit (§3), te 

weten: theocratie (§3.1), liberalisme (§3.2), civil religion (§3.3), christendomkritiek (§3.4), confessioneel 

pluralisme (§3.5) en Augustiniaans calvinisme (§3.6). 

 

§2 Algemeen overzicht van het Angelsaksische christendomdebat 

In de historische schets in het vorige hoofdstuk hebben we kunnen zien dat het ‘christendom’ in de 

Westerse context lange tijd een bepalende rol heeft gespeeld in de cultuur en de samenleving. Het 

Angelsaksische christendomdebat gaat in grote lijnen over de vraag in hoeverre dat nu nog steeds het geval 

is en wat de gewenste verhouding tussen de kerk, samenleving en de staat is. Om dit debat goed te kunnen 

begrijpen, is het daarom belangrijk om haar tegen de achtergrond van de historische context te verstaan, 

aangezien deze context de grondstructuur van het debat vormt. 

Professor Ad de Bruijne stelt dat de grondstructuur van het christendomdebat uit een buitencirkel en een 

binnencirkel bestaat. De buitencirkel wordt bepaald door de klassieke discussie tussen het liberalisme en 

de theocratische (of ‘christendom’) benadering, waarover we in het vorige hoofdstuk hebben kunnen lezen. 

Met name in de Amerikaanse context is er in het debat tussen deze twee posities in de loop van de tijd een 

tussenpositie bijgekomen. Deze tussenpositie noemen we ‘civil religion’, waarbij seculiere en religieuze 

elementen uit de samenleving met elkaar worden vermengd tot een ‘volksreligie’ en waarbij religie als een 

bindmiddel wordt beschouwd. Op de civil religion benadering reageerden theologen die onder invloed 

stonden van het anabaptistische denken, zoals John Howard Yoder en Stanley Hauerwas. De Bruijne duidt 

hen aan als christendomcritici. Naast dat zij zich tegenover de civil religion benadering opstellen in het 

debat, staan zij ook tegenover de andere twee posities. De christendomcritici hebben dus een spilfunctie 



  GASTVRIJ EN MONDIG 

 

- 26 - 
 

in het debat en bovendien bepaalt het debat tussen civil religion en de christendomcritici de binnencirkel 

van het debat. 

Naast deze ‘romp’ van het debat – de buiten- en binnencirkel – noemt De Bruijne nog twee alternatieve 

posities: het confessionele of principiële pluralisme en de positie van Oliver O’Donovan, die ik hier verbreed 

tot een Augustiniaans calvinistische benadering. Zij stellen zich eveneens tegenover de andere 

debatposities, maar zij doen dat vanuit een eigen achtergrond. Het confessioneel pluralisme staat in de lijn 

van Abraham Kuypers neocalvinistische traditie en de katholieke traditie van het subsidiariteitsdenken. 

O’Donovan is vooral beïnvloed door de Augustiniaans calvinistische traditie. Voor De Bruijne staat deze 

stilering van het debat in dienst van zijn onderzoek naar O’Donovan. Toch is zijn stilering ook voor dit 

onderzoek behulpzaam, omdat Bretherton veel gebruik maakt van O’Donovan en zich bovendien in de 

Augustiniaans calvinistische traditie stelt.38 En hoewel De Bruijnes uiteenzetting van het debat alweer uit 

2006 dateert, zijn er in grote lijnen weinig significante veranderingen te noemen. De belangrijkste 

aanpassing is de verbreding van O’Donovans positie met andere theologen vanuit de Augustiniaans 

calvinistische traditie, zoals ik die hier weergeef. 

Nu ik de structuur van het debat uiteen heb gezet, zal ik de zes posities nader toelichten. Daarbij volg ik 

eerst de grondstructuur – waarbij ik chronologisch te werk ga – en daarna werk ik de twee alternatieve 

posities uit. 

 

§3 Posities binnen het Angelsaksische christendomdebat 

§3.1 Theocratie 

Zoals we hebben kunnen zien, is de situatie van ‘christendom’ de historische context die bepalend is 

geweest voor de Westerse geschiedenis en het is dus ook de context waar het christendomdebat op 

reageert. De positie die daarbij de klassieke situatie verdedigt – waarbij de kerk een established positie 

heeft ten opzichte van de staat en de samenleving en waarbij christenen een bepalende invloed uitoefenen 

op het publieke domein – noemen we ook wel theocratie. In Nederland heeft deze stroming onder meer 

aanhangers bij de achterban van de SGP en van oudsher ook bij veel hervormden. In de Angelsaksische 

context – waar we ons hier op focussen – kan echter de naam van de Rooms-Katholieke theoloog Aiden 

Nichols worden genoemd. 

In feite pleiten aanhangers van een theocratie voor het herstel van de situatie van ‘christendom’, door de 

christelijke godsdienst als officiële religie te erkennen en de samenleving te overheersen. Ook de kerk zou 

haar sleutelpositie weer terug moeten krijgen, door haar boodschap een centrale plaats in de samenleving 

                                                             
38 De Bruijne, Levend in Leviatan, 16-28, 202; Rhodes, History of the Future, 13-14; Bretherton, CCP, 16-18 
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te geven. Zo krijgt de kerk een informerende functie ten opzichte van de samenleving. Overigens wijzen 

theocraten hierbij het gebruik van dwang af: alleen door evangelisatie kan het tot een herkerstening 

komen. Ook de democratie wordt niet afgewezen: in de ‘christendomstaat’ moeten niet-gelovigen worden 

getolereerd. Hun inbreng in het debat over het common good blijft echter beperkt en is secundair ten 

opzichte van de christelijke inbreng. 

Belangrijk voor het theocratische denken is dat zij het koninkrijk van God ook in de huidige tijd al als een 

aanwezige realiteit zien. Dat beperkt zich niet tot de kerk, maar ook in de samenleving vraagt het om een 

publieke gestalte. Bovendien vraagt het evangelie volgens hen om een directe rol van de politiek. Hierbij 

laten theocraten zich sturen door het Oude Testament, waarin concrete aanwijzingen staan voor het 

vormgeven van de samenleving en het najagen van gerechtigheid. Omdat de huidige tijd laat zien dat 

secularisme uitloopt op oeverloos pluralisme en ook andere vormen niet blijken te werken, benadrukken 

theocraten dat ‘christendom’ eigenlijk de enige manier is die werkt. Christenen zouden zich dan ook niet 

terug moeten trekken uit het publieke domein, omdat Gods koningschap en openbaring een universeel 

karakter dragen. Juist daarvan zijn christenen getuigen en daarom zouden zij daar verantwoordelijkheid 

voor moeten nemen. Dit zou kunnen leiden tot verzet en zelfs tot martelaarschap, maar dat is iets wat ze 

dan maar voor lief zouden moeten nemen.39 

§3.2 Liberalisme 

De stroming die in de moderne tijd het meest nadrukkelijk – en voor de Westerse context het meest 

bepalend – heeft gereageerd op de theocratische benadering, is het liberalisme. Feitelijk heeft het 

liberalisme in veel Westerse landen de positie van ‘christendom’ overgenomen als meest bepalende 

framewerk voor de invulling van de samenleving en de cultuur. Een belangrijke stem die het huidige 

liberalisme met betrekking tot het publieke domein vertegenwoordigt is die van John Rawls, andere namen 

zijn onder meer John Gray, Robert Audi en Ted Jelen.40 

Rawls is van mening dat ‘dikke’ overtuigingen in het publieke debat geen doorslaggevende rol mogen 

spelen. Alle teleologische en utilitaristische motieven moeten volgens hem achter de voordeur verdwijnen. 

Het liberalisme pleit dan ook voor een strikte scheiding tussen publiek en privé: in het publieke domein 

moet er een taal worden gesproken van publieke rationaliteit, waarbij feiten van doorslaggevend belang 

zijn. Waarden en geloofsovertuigingen horen thuis in het privédomein en zijn alleen belangrijk voor de 

vorming van mensen, maar in de publieke ruimte dienen zij vertaald te worden naar algemene 

overtuigingen die iedereen deelt. Zo kan er – ondanks de verscheidenheid van groeperingen – toch 

                                                             
39 Idem, 225-228 
40 De Bruijne verwijst hierbij naar twee debatten in de Angelsaksische context: in 1997 tussen Audi en Nicholas 
Woterstorff en in 1998 tussen Jelen en Mary Segers: De Bruijne, Levend in Leviatan, 218; Bretherton, CCP, 45-
53 
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samengewerkt worden in de samenleving. Daarin hebben mensen namelijk een gemeenschappelijk doel: 

met anderen samenwerken om je eigen doelstellingen te behalen. 

Rawls is van mening dat er in de samenleving een consensus kan ontstaan op het gebied van politieke 

rechtvaardigheid. Hierbij maakt hij een strikt onderscheid tussen wat ‘rechtvaardig’ en wat ‘goed’ is, hoewel 

hij er wel een nuance in aanbrengt. Wat goed is, wordt namelijk vooral bepaald door iemands 

levensbeschouwing. En om een theorie over rechtvaardigheid te laten functioneren, is een mate van 

‘dunne’ goedheid nodig. Het rechtvaardige abstraheert hij daarom uit dikkere concepties van het goede. 

Een theoretische scheiding van het rechtvaardige en goede is volgens Rawls mogelijk, omdat we bij het 

oplossen van zaken in het publiek domein vaak niet onze eigen ‘dikke’ overtuigingen nodig hebben. Op 

basis van onze intuïtieve ideeën van rechtvaardigheid komen we er wel uit met elkaar. Zo leiden 

verschillende vooronderstellingen over het algemeen toch tot dezelfde conclusies in het publieke domein.41 

Op basis van het bovenstaande staan liberalen dan ook voor een maximale scheiding van kerk en staat. Dat 

gaat verder dan alleen de bemoeienis van de kerk en staat onderling. Liberalen pleiten ervoor dat de staat 

ten opzichte van de religie volledig neutraal moet zijn, in het publieke domein mogen alleen seculiere 

argumenten worden ingebracht. Bovendien heeft religie volgens liberalen een dwingend en gewelddadig 

karakter, wat de vrijheid en autonomie van burgers beperkt. Zij zijn dan ook van mening dat er in plaats van 

een common good – wat religieus geladen is – vooral moet worden gestreefd naar het waarborgen van de 

belangen van het individu. Het bannen van religieuze overtuigingen uit het publieke domein is daarom 

noodzakelijk.42 

§3.3 Civil religion 

Vooral in de Amerikaanse context is er in reactie op het liberalisme een soort tussenvariant ontstaan tussen 

de theocratische en liberale benadering, de zogenaamde ‘civil religion’. Deze benadering wijst erop dat de 

Westerse context – en de Amerikaanse in het bijzonder – joods-christelijke wortels heeft en dat de waarden 

die daaruit voortkomen, leidend zouden moeten zijn voor de publieke moraal. Belangrijke 

vertegenwoordigers van civil religion zijn Richard Neuhaus – die theologisch sterk leunt op Wolfhart 

Pannenberg – en Robert Bellah. Overigens bestaan er een aantal overeenkomsten tussen deze benadering 

en die van het confessioneel pluralisme. Het grootste verschil is echter dat de tweede met een blijvend 

pluraal model werkt, terwijl civil religion de pluraliteit in een verenigend verhaal verwerkt.43 

Richard Neuhaus heeft kritiek op de liberale benadering, omdat volgens liberalen alle religieuze invloeden 

uit het publieke domein moeten wijken. Volgens Neuhaus hangt een dergelijke benadering vaak samen met 

vijandigheid tegen een normatieve cultuur. Daarbij karakteriseert hij het seculiere pluralisme van het 

                                                             
41 Mouw en Griffioen, Pluralisms and Horizons, 20-34; Bretherton, CCP, 45-53 
42 De Bruijne, Levend in Leviatan, 218-222 
43 Idem, 203 
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liberalisme als een jaloerse god, omdat het als dogma wordt neergezet en geen ruimte geeft voor andere 

dogma’s. Hij stelt dat de ‘naaktheid’ van het ‘publieke altaar’ (‘midden’) geen blijvende situatie kan zijn, 

omdat er altijd nieuwe overtuigingen en waarden komen die het ‘midden’ opeisen. Als benadering van 

publieke pluraliteit kiest Neuhaus meer voor een soort consensus model. Hij werkt zijn benadering uit door 

de diverse religieuze overtuigingen in het publieke discours op zoek te laten gaan naar een communale 

morele taal. Hij is van mening dat Amerika in veel opzichten nog steeds een ‘onseculiere’ natie is, gebaseerd 

op joods-christelijke wortels. Deze wortels hebben ertoe geleid dat de samenleving gebouwd is op waarden 

als vrijheid, democratie, pluraliteit en tolerantie. Deze waarden dienen dan ook bepalend te zijn voor de 

publieke moraal.44 

Civil religion maakt veel gebruik van sociaalwetenschappelijke inzichten, dat blijkt onder meer uit de 

inbreng van Robert Bellah. Bellah roept op tot een restauratie van de publieke filosofie. Hij stelt daarbij – 

op basis van sociaalwetenschappelijk onderzoek – dat religieuze tradities een positieve bijdrage kunnen 

leveren aan deze publieke filosofie. Er zijn namelijk tradities nodig die ons iets vertellen over wat de wereld 

en de samenleving is en wie wij als mensen zijn. Ook is hij van mening dat familiale banden niet beperkt 

zouden moeten worden tot het private domein. Hij vindt dat het integreren van onze privélevens met 

bredere patronen van sociale interactie bevorderend is voor de samenleving. Hieruit blijkt ook het belang 

dat civil religion hecht aan de inbreng van de civil society in onderscheid van de staat. Ook kerken behoren 

tot de civil society, of zij moeten zich beperken tot het privédomein. Indirect kunnen zij hun bijdrage leveren 

aan het publieke domein, namelijk in de vorming van haar burgers. Wanneer christenen deelnemen in het 

publieke domein moeten zij hun inzichten op een algemeen rationele wijze toegankelijk maken, exclusief 

dogmatisme dienen zij te vermijden. Uit deze laatste punten blijkt dat er dus ook een gedeeltelijke 

overeenkomst is met het liberalisme.45 

§3.4 Christendomkritiek 

De meest nadrukkelijke reactie binnen het christendomdebat op de positie van civil religion, komt uit de 

hoek van de christendomcritici. Zij stellen dat civil religion feitelijk een vorm van ‘christendom’ is, iets wat 

ze principieel afwijzen. Onder invloed van het anabaptisme wijzen ze elke inmenging van kerk en staat 

radicaal af. Dit anabaptistische denken over kerk en staat had lang een plaats in de marges van het 

theologische denken over het publieke domein. Onder invloed van de mennonitische theoloog John 

Howard Yoder kwam hier echter een kentering in. Yoder stelt dat Jezus in het Nieuwe Testament als een 

politiek persoon wordt geschetst: Hij werd gedood vanwege politieke redenen en de kerk is een politiek 

lichaam dat zich verzamelt als een politiek getuigenis. Hiermee bouwt Yoder voort op een lijn die hij al 

waarneemt in het Oude Testament, namelijk dat de kerk net als Israël is bedoeld als een gemeenschap die 

in ballingschap leeft en die als een getuigende contrastgemeenschap tussen anderen leeft. Yoder komt dan 

                                                             
44 Mouw en Griffioen, Pluralisms and Horizons, 50-62; De Bruijne, Levend in Leviatan, 203-206 
45 Idem, 71-73, 82-86; De Bruijne, Levend in Leviatan, 203-206 
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ook tot een sterke afwijzing van de synthese tussen kerk en staat, ‘christendom’ is voor hem feitelijk een 

contradictio in terminis. Met dit gedachtengoed heeft hij niet alleen invloed gehad binnen zijn eigen 

anabaptistische traditie, maar ook breder werden er ideeën van hem overgenomen. Iemand die zijn lijn van 

denken nadrukkelijk heeft voortgezet, is Stanley Hauerwas. Daarnaast kunnen we namen als James 

McClendon, Nigel Wright en Stuart Murray noemen, hoewel de laatste uiteindelijk voor een pluralistische 

benadering kiest.46 

Hauerwas neemt Yoders idee over dat de kerk een politieke gemeenschap is, die wordt gekenmerkt door 

Gods reddende handelen. Feitelijk zegt Hauerwas dus dat Gods handelen in deze wereld zichtbaar wordt 

doordat Hij de kerk geeft om haar te redden. Buiten de kerk is er dan ook geen redding. Dit betekent dat 

de kerk zich niet terug moet trekken, maar dat zij in de wereld handelt vanuit de stijl van het evangelie. In 

plaats van macht of geweld te gebruiken, moet zij het goede doen. De kerk heeft niet een sociale ethiek, 

maar zij is het zelf. Het gaat er dus ook niet om dat ze nuttig is in de samenleving vanuit een ‘sociaal 

kapitaal’, maar zij heeft vanuit het evangelie een eigen input te leveren. Met de kerk bedoelt Hauerwas niet 

een vrijwillig verband waar je je bij kunt aansluiten, maar voor hem is de kerk liturgisch bepaald.47 De kerk 

is op die plaatsen waar christenen elkaar in aanbidding ontmoeten. Het is via deze liturgische 

verbondenheid dat de kerk sociale ruimte inneemt en hoe zij op een politieke wijze het evangelie zichtbaar 

maakt. Net als Yoder, ziet Hauerwas de kerk als een contrastgemeenschap die in de marge van de 

samenleving haar plaats heeft. Dit betekent niet dat zij zich terugtrekt, maar door een contrasterende 

levensstijl is zij getuigend aanwezig. Naast getuigen is het haar taak om op aarde te overleven. Belangrijk 

daarbij zijn de kerkelijke tucht, het omzien naar elkaar en het inzicht dat christelijke politiek en ethiek 

stervenskunst is. Met dat laatste bedoelt Hauerwas dat de grondpositie van de kerk martelaarschap is: door 

haar kruis op te nemen kan ze ‘Rome’ verslaan. Hauerwas is daarom ook erg kritisch over de gevestigde 

politiek. Kerkelijke ethiek is echter wel politiek relevant, daarom wil Hauerwas bijvoorbeeld thema’s als 

seksuele ethiek inbrengen in het publieke debat, in plaats van het gesprek erover te beperken tot het 

privédomein.48 In het volgende hoofdstuk ga ik dieper op Hauerwas’ positie in. 

§3.5 Confessioneel pluralisme 

Het confessioneel of principieel pluralisme heeft onder invloed van Herman Schaepman (katholicisme) en 

Abraham Kuyper (neocalvinisme) in de Nederlandse context inmiddels een lange traditie. In de 

Angelsaksische context is het echter een alternatieve positie ten opzichte van de ‘romp’ van het 

Angelsaksische christendomdebat, die ik hier aan de hand van de bovenstaande vier benaderingen heb 

beschreven. Ik ga vooral in op de neocalvinistische wortels van het confessionele pluralisme, hoewel het 

katholieke beginsel van subsidiariteit ook in de Angelsaksische context belangrijk is voor haar aanhangers. 

                                                             
46 Philips, Political theology, 11-18; De Bruijne, Levend in Leviatan, 202, 211 
47 Hierin is hij meer katholiek dan anabaptistisch. 
48 Hauerwas, After Christendom, 23-44, 113-131; Hauerwas, Christian Critique; Hauerwas, Ten theses 
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Als aanhangers van deze benadering kunnen we onder meer de volgende namen noemen: Richard Mouw 

en Sander Griffioen, Nicholas Wolterstorff, Jonathan Chaplin en James Skillen. Ik behandel hier met name 

de inbreng van Mouw en Griffioen.49 

Volgens Kuyper is het grondbeginsel van het calvinisme dat God soeverein is over alles wat geschapen is. 

Op aarde is er daarom alleen maar sprake van een afgeleide soevereiniteit, dat geldt dus voor de staat, de 

maatschappij en de kerk. Hieruit leidt hij af dat elk van deze onderdelen een ‘soevereiniteit in eigen kring’ 

heeft en dus niet onder het gezag van een van de andere onderdelen staat. Dit betekent dat de 

verschillende groepen van de samenleving primair verantwoording schuldig zijn aan God en niet aan de 

staat of de kerk. De staat heeft als specifieke taak om het zwaard te dragen en mag alleen ingrijpen in 

specifieke situaties en ook de kerk moet zich beperken tot haar eigen sfeer. Het principe van ‘soevereiniteit 

in eigen kring’ is door aanhangers van de reformatorische wijsbegeerte – waarvan Herman Dooyeweerd 

het meest bekend is – verder uitgewerkt. Zij maken een onderscheid tussen ‘structuur’ en ‘richting’. De 

‘structuur’ geeft aan dat de samenleving uit meerdere sferen bestaat (vanuit haar scheppingswerkelijkheid) 

en de ‘richting’ gaat over de levensbeschouwelijke benadering van de verschillende sferen.50 

Dit onderscheid tussen ‘structuur’ en ‘richting’ wordt door Mouw en Griffioen opgepakt en toegepast op 

het pluralisme in de samenleving. Zij onderscheiden namelijk drie vormen van pluralisme: contextueel 

(cultureel), ‘associationeel’ (‘structuur’) en ‘directioneel’ (‘richting’). Elke benadering kan op haar beurt 

zowel descriptief als normatief zijn. Voor de benadering met betrekking tot ‘christendom’ zijn vooral 

associationeel en directioneel pluralisme belangrijk. Bij het associationele pluralisme speelt het motief van 

de drie-eenheid een belangrijke rol, het laat namelijk zien dat er in Gods karakter een veelheid in eenheid 

is. Dat zien we ook terug in de verscheidenheid in de samenleving. Voor Mouw en Griffioen is deze 

‘structuur’ dan ook normatief geladen: het is Gods bedoeling dat de samenleving uit verschillende sferen 

bestaat, want dat gaat terug op de schepping. Het betekent ook dat kerk en staat elkaar niet moeten 

domineren, net als de andere levensterreinen hebben zij een eigen plaats toegewezen gekregen. Op het 

domein van de staat moet religie dan ook terughoudend zijn, de kerk heeft een eigen roeping. Maar omdat 

het publieke domein uit allerlei deelgemeenschappen bestaat, kunnen religieuze overtuigingen toch in de 

samenleving worden ingebracht.51 

Meer moeite hebben Mouw en Griffioen met normatief directioneel pluralisme, aangezien het in 

tegenspraak is met de waarheid van het evangelie en bovendien kan leiden tot relativisme. Vanwege de 

interim-situatie waarin we nu zitten, is het echter toch iets wat ze als positief waarderen, maar op de 

achtergrond blijft het perspectief van de eenheid (een waarheid) staan. Het is alleen God die deze eenheid 

kan geven, want we leven onder een open hemel. We zijn als mensen aan elkaar verbonden en vinden 

                                                             
49 De Bruijne, Levend in Leviatan, 230 
50 Kuyper, Calvinisme, 91-109; Jochemsen, Kuiper en De Muynck, Theorie over praktijken, 7-14 
51 Mouw en Griffioen, Pluralisms and Horizons, 1-19, 122-129; De Bruijne, Levend in Leviatan, 230-236 
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elkaar in de dialoog, waarbij Mouw en Griffioen geloven dat we elkaar echt iets te zeggen hebben. Omdat 

de basis voor de eenheid afkomstig is van een Bron die deze samenleving overstijgt, is het van belang dat 

we het publieke debat met elkaar aangaan vanuit onze levensovertuigingen. Daarom moeten we volgens 

hen ook onze ‘dikke’ overtuigingen inbrengen, want daarin zit iets van de horizon die ons overstijgt. Je kunt 

het beter met elkaar oneens zijn over deze overtuigingen dan ze eerst decimeren naar een ‘dunne’ variant 

en dan pas het gesprek met elkaar aangaan. Zo pleiten zij dus voor de inbreng van diverse 

levensbeschouwelijke overtuigingen. Via deze weg mogen ook christenen hun inbreng leveren, waarbij ze 

via een democratische weg ook naar een meerderheid mogen streven. Zij moeten echter terughoudend 

zijn in het opleggen van ‘christelijke wetten’, aangezien de staat vooral voorwaardenscheppend moet 

optreden ten opzichte van de samenleving.52 

§3.6 Augustiniaans calvinisme 

Als laatste inbreng van het Angelsaksische christendomdebat behandel ik de bijdrage van het Augustiniaans 

calvinisme, waarbij ik me toespits op de Britse Anglicaanse theoloog Oliver O’Donovan. In zijn politieke 

theologie heeft O’Donovan een relatief genuanceerde visie op het ‘christendom’. Daarmee staat hij in een 

bredere traditie van politieke theologen die door Augustinus beïnvloed zijn. In het vorige hoofdstuk noemde 

ik al de aanhangers van de Radical Orthodoxy, hoewel zij naast Augustinus ook een sterke invloed van 

Thomas van Aquino kennen (minder van het calvinisme) en ook overeenkomsten met de theocratische en 

christendomkritische benadering hebben. Daarnaast zijn er theologen die onder invloed van de broers 

Niebuhr staan en die een meer ‘realistische’ benadering kennen, zoals Max Stackhouse en Ronald 

Theimann. Hoewel deze theologen ook bij de civil religion benadering genoemd kunnen worden. Tot slot 

noem ik een aantal recente theologen zoals Charles Mathewes, James Smith en Luke Bretherton die (deels) 

onder invloed van O’Donovan staan en voortbouwen op een Augustiniaanse eschatologie in hun politieke 

theologie.53 

Bepalend voor O’Donovans positie is de notie dat Gods koninkrijk en Christus’ koningschap niet als 

metafoor is bedoeld, maar als een daadwerkelijke politieke werkelijkheid. Waar voor de christendomcritici 

echter Christus’ koningschap radicaal tegenover het aardse koningschap staat, daar verstaat O’Donovan in 

navolging van Augustinus ook het seculiere koningschap vanuit het oogpunt van Gods regering over deze 

wereld. Omdat de politiek een rechtsprekende, wetgevende en uitvoerende macht heeft, heeft de ene 

mens autoriteit over de andere. Hierdoor kan de overheid voor O’Donovan geen natuurlijk geschapen 

werkelijkheid zijn, maar is het een ingreep van God na de zondeval, die na Christus’ wederkomst niet meer 

nodig zal zijn. Deze tussenliggende periode noemt hij ook wel het saeculum, wat gekenmerkt wordt door 

haar beperkingen: pas in de nieuwe schepping zal het goede van de oude schepping weer worden hersteld. 

                                                             
52 Idem, 18, 158-177; De Bruijne, Levend in Leviatan, 230-236 
53 Rhodes, History of the Future, 13-14; Philips, Political theology, 48-50, 143-149 
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De politiek moet zich daarom ook altijd bewust zijn van haar beperkte positie, zij is er slechts om het kwaad 

te beperken, om zo ruimte te scheppen tot samenleven. Al tijdens het saeculum is God begonnen met een 

weg om de volken weer onder Zijn gezag te brengen. Allereerst via het volk Israël, onder het koningshuis 

van David en uiteindelijk via Jezus Christus, de definitieve troonopvolger van David. Zijn regering beperkt 

zich niet tot het volk Israël, maar als Zoon van God regeert Hij over de hele aarde: God regeert dus weer 

rechtstreeks over de mensen. Dit betekent wel dat Christus’ komst de politieke autoriteiten onder spanning 

zet: achter de politieke realiteit speelt zich een ‘godenstrijd’ af. Dit is een spanning die standhoudt 

gedurende de hele periode van het saeculum, omdat Christus’ regering zich in het verborgene van de 

hemelse werkelijkheid afspeelt en God de aardse realiteit van het saeculum vooralsnog door Zijn geduld in 

stand houdt. Door deze situatie ontstaat er echter de mogelijkheid voor christenen om politieke 

verantwoordelijkheid te dragen en om daarbij het gezag van Christus erkennen. Bij de uitoefening van hun 

taak zullen ze zich namelijk door Hem laten leiden. Hierbij kunnen ze echter niet om te realiteit van het 

saeculum heen, maar die realiteit zullen ze in hun handelen moeten verdisconteren. Het betekent echter 

wel dat het evangelie indirect doorwerkt in de samenleving, zoals we dat volgens O’Donovan in de periode 

van het ‘christendom’ hebben gezien. Maar in tegenstelling tot het ‘christendom’ vraagt O’Donovan meer 

aandacht voor een contextuele inbedding: hoe kan een christen zijn politieke verantwoordelijkheid 

vormgeven binnen deze specifieke context en hoe past dat bij de notie van het saeculum?54 In het volgende 

hoofdstuk werk ik O’Donovans positie verder uit. 

Nu bekend is hoe het Angelsaksische christendomdebat er in grote lijnen uitziet en welke posities daarin 

vertegenwoordigd zijn, zal ik de posities van Hauerwas en O’Donovan er extra uitlichten, omdat zij een 

belangrijke invloed op Bretherton hebben. In het volgende hoofdstuk wordt duidelijk welke achterliggende 

overwegingen bepalend zijn voor hun positie. In hoofdstuk 6 kom ik weer terug bij het christendomdebat, 

nadat ik in hoofdstuk 5 Brethertons politieke theologie en politics of the church heb uitgewerkt. 

  

                                                             
54 O’Donovan, Desire of the Nations, 193-284; Philips, Political theology, 18-23; De Bruijne, Opnieuw christelijk 
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Hoofdstuk 4: Stanley Hauerwas en Oliver O’Donovan 

 

§1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen zien welke structuur het Angelsaksische christendomdebat 

heeft en welke zes posities daarin vertegenwoordigd worden. Dat biedt de basis voor de volgende laag in 

de ‘piramidestructuur’ van dit onderzoek: we zoomen namelijk in op de inbreng die Stanley Hauerwas en 

Oliver O’Donovan leveren in het christendomdebat en de achterliggende concepten die daarbij een rol 

spelen. Daarmee worden we weer een stapje concreter dan het vorige hoofdstuk, maar tegelijk biedt dit 

hoofdstuk ook een basis voor het volgende hoofdstuk, waarin we naar Brethertons eigen politieke theologie 

gaan kijken. Zoals al eerder benoemd staat hij daarbij onder invloed van de beide theologen die in dit 

hoofdstuk centraal staan. 

In dit hoofdstuk staat de derde deelvraag centraal, die als volgt luidt: “Hoe positioneren Stanley Hauerwas 

en Oliver O’Donovan zich respectievelijk binnen het Angelsaksische christendomdebat?” Bij het 

beantwoorden van deze deelvraag ga ik als volgt te werk: eerst bespreek ik de inbreng van Stanley 

Hauerwas (§2). Na een inleiding – waarin ik zijn belangrijkste invloeden bespreek – (§2.1) ga ik in op zijn 

deugdethiek en nadruk op gemeenschap en narratieven (§2.2). Vervolgens benoem ik het belang van de 

ecclesiologie in Hauerwas’ denken (§2.3) en tot slot ga ik in op zijn kritiek op de liberale natiestaat en zijn 

nadruk op grass-roots politics (§2.4). Daarna ga ik in op O’Donovans positie (§3), door ook bij hem de 

belangrijkste invloeden te bespreken (§3.1). Vervolgens beschrijf ik wat zijn visie is op Gods koningschap en 

de aardse overheid (§3.2). Daarvan werk ik bovendien uit hoe het bepalend is voor O’Donovans visie op het 

Christusgebeuren en de ecclesiologie (§3.3) en eveneens voor het ‘christendom’ ten opzichte van de 

moderniteit (§3.4). Als laatste besteed ik aandacht aan een aantal belangrijke overeenkomsten en 

verschillen tussen de twee theologen (§4), waarmee mogelijk al wat belangrijke aanknopingspunten 

oplichten voor Brethertons politieke theologie (hoofdstuk 5) en inbreng in het Angelsaksische 

christendomdebat (hoofdstuk 6). 

 

§2 Stanley Hauerwas 

§2.1 Inleiding en belangrijkste invloeden 

Stanley Martin Hauerwas (1940) groeide op in een methodistisch gezin in een klein dorpje in Texas. Zijn 

vader was metselaar (‘brick layer’) van beroep, iets wat Hauerwas zelf ook enige tijd deed en wat hij 

regelmatig als voorbeeld gebruikt in zijn schrijven. Hauerwas studeerde in Yale, waar hij in aanraking kwam 

met de post-liberale theologie en het denken van Karl Barth. Hij promoveerde op de deugdethiek van onder 
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meer Aristoteles en Thomas van Aquino, waarna hij ging lesgeven aan de rooms-katholieke universiteit 

Notre Dame. Daar komt hij onder invloed van de sacramentele theologie, maar ook komt hij in aanraking 

met het werk en de persoon van John Howard Yoder. Met name diens pacifistische en ecclesiologische 

insteek hebben een belangrijke impact op Hauerwas. Door deze combinatie van rooms-katholieke en 

anabaptistische invloeden noemt Hauerwas zichzelf een ‘high-church mennonite’. Uiteindelijk maakt 

Hauerwas dan ook de overstap naar de Anglicaanse kerk, hoewel hij het moeilijk vindt om zich aan een 

kerkgenootschap te committeren. In het midden van de jaren ’80 begint Hauerwas met lesgeven aan Duke 

University, waar hij nu nog steeds actief is.55 

§2.2 Deugdethiek, gemeenschap en narratieven 

Hierboven noemde ik al dat Hauerwas promoveerde op de deugdethiek van onder meer Aristoteles en 

Thomas van Aquino. Deze deugden- of karakterethiek heeft dan ook een belangrijke invloed op zijn ethiek 

en manier van theologiseren. De filosoof Alisdair McIntyre – aan wie Hauerwas zich verwant voelt – stelt 

dat we in deze postmoderne tijd geen oog meer hebben voor samenhangende verhalen, wat leidt tot 

relativisme. Hauerwas bouwt hier op voort, door te benadrukken hoe belangrijk verhalen zijn voor het doel 

(telos) van ons leven. Het gaat Hauerwas hierbij niet zozeer om universele/omvattende verhalen of 

leerstellingen, want het streven daarnaar is volgens hem een modernistische mythe. Hij doelt vooral op het 

specifieke christelijke verhaal, dat leidend is voor de moraal. Voor Hauerwas zijn ethiek en theologie 

daarom ook niet van elkaar te scheiden. 

Hauerwas keert zich vooral tegen de rationalistische ethiek onder invloed van Kants principe-ethiek. Hij 

vindt dat de ethiek zich niet primair met specifieke beslissingen (decisionism) moet bezighouden, maar dat 

het vooral om de handelende persoon (moral agent) gaat. Ons karakter is namelijk het meeste van invloed 

op de besluiten die we maken. Bovendien staan we als individu niet geïsoleerd van anderen, maar we 

maken onderdeel uit van een bredere historische en culturele context. Daarbij worden we gevormd door 

verhalen of narratieven. We identificeren ons namelijk met narratieven, waarbij het belangrijkste narratief 

die van Jezus’ leven is. Het beleven van narratieven is iets wat we gezamenlijk met anderen doen en 

waardoor gemeenschappen dus gevormd en gevoed worden. Door gezamenlijk Jezus na te volgen, gaan we 

Zijn verhaal begrijpen. Daarbij gaat het gehoorzamen aan het kennen vooraf, de geloofsgemeenschap is 

dus ook bepalend voor de juiste interpretatie van de Bijbel.56 

§2.3 Ecclesiologie centraal 

We zagen al dat de kerk voor Hauerwas een belangrijke rol speelt in zijn karakterethiek en in het 

interpreteren en naleven van het verhaal van Jezus. Hij gaat echter nog verder, door te stellen dat de kerk 

                                                             
55 Abrahamse, Stanley Hauerwas, 36-37; Cavanaugh, Stan the Man, 17-24 
56 Hauerwas, Ethics of Character, 75-89; Nullens, Verlangen naar het goede, 153-159 
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in de samenleving een “alternative polis, a countercultural social structure” is.57 Elke vorm van beïnvloeding 

door de staat moet dan ook voorkomen worden, wat Hauerwas ‘Constantinisme’ noemt. De kerk heeft haar 

eigen identiteit, waarin zij Jezus weerspiegelt. Dit vraagt ook om een afwijzing van geweld en macht 

tegenover andere groepen. De kerk leidt het leven van martelaren op deze aarde. Haar liturgie is haar meest 

bepalende politieke daad: daar wordt zichtbaar dat de aanbidding van God centraal staat en dat de kerk op 

het hemelse gericht is. In de liturgie wordt de kerk gevormd naar het beeld van God, zodat ze haar taak in 

de wereld kan vervullen: liefde brengen waar haat is, vergeven waar er rancune is en compassie tonen waar 

er animositeit en geweld is. Zo streeft de kerk niet naar een andere samenleving, zij is de nieuwe 

samenleving van Gods koninkrijk. Als zodanig is zij ook in deze wereld om Gods reddende handelen te 

vertegenwoordigen.58 

Een belangrijk kenmerk van de kerk als contrastgemeenschap is dat de praktijk van de tucht serieus wordt 

genomen. Als de kerk het verhaal van Jezus wil weerspiegelen, dan moeten christenen elkaar hier op aan 

kunnen spreken. Hierbij speelt de preek ook een belangrijke rol: Hauerwas ziet de preek als een politieke 

taalhandeling, waarin de kerk wordt geheroriënteerd op het verhaal van Jezus en Israël en de ethische 

oproep die in die verhalen ligt. Dit verhaal komt tot leven in de gemeenschap die haar hoort en naleeft en 

kan niet worden beperkt tot losse proposities. De kerk is dus zowel getuige als de verwerkelijking van het 

verhaal van Jezus. Net als Hij leven we als vreemdeling in deze wereld en worden we opgeroepen onze 

vijanden lief te hebben. De taal die in de preek gesproken wordt, schept dus een werkelijkheid. Omdat taal 

nooit neutraal is, maakt het nogal uit wat voor woorden er gesproken worden en welke werkelijkheid er 

dus mee gecreëerd wordt. Daarom is het spreken en het handelen van de kerk ook een ambacht, net als 

metselen (‘brick laying’). Daar zit ook het grootste verschil tussen de kerk en de wereld: de kerk spreekt een 

andere taal dan de wereld en wordt dus ook gevormd tot andere daden.59 

§2.4 De liberale natiestaat en grass-roots politics 

Volgens Hauerwas heeft het liberalisme een grote grip op de huidige samenleving, het is dan ook een thema 

wat in veel van zijn essays terugkomt. Daarbij is hij uiterst kritisch en vindt hij dat we de gewoonten van het 

liberalisme af moeten leren. Hauerwas stelt dat het liberalisme geen verhaal heeft en daarom niet in staat 

is om goede mensen te vormen. Volgens het liberalisme zijn verhalen – die worden gevormd in de 

geschiedenis en in tradities – namelijk gevaarlijk. Door het gebrek aan verhalen zijn mensen volgens 

Hauerwas niet in staat om deugden te ontwikkelen, omdat binnen het liberalisme het individu centraal 

staat en er alleen een systeem van regels bestaat om het samenleven te reguleren: er wordt dus geen 

common good gecreëerd. In plaats daarvan komen de markt, consumentisme en daarmee een onbegrensd 
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58 Idem, 278-284; Hauerwas, After Christendom, 23-44 
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verlangen (traditioneel een ondeugd) centraal te staan. Het liberalisme is daarom als framewerk voor het 

vormen van goede christenen – hoe het in Amerika volgens Hauerwas wordt toegepast – dan ook niet 

toereikend. De kerk moet volgens hem daarom ook een ‘alternatieve polis’ zijn.60 

Ook de staatsinrichting van de liberale democratie stelt Hauerwas onder kritiek. Hij is van mening dat we 

als christenen niet automatisch mee moeten doen aan de bestaande politieke structuren, waarin macht 

gebruiken en vuile handen maken volgens hem een centrale rol spelen. In de natiestaat wordt het gebruik 

van geweld gelegitimeerd, in tegenstelling tot de kerk, die op de waarheid vertrouwt. In plaats van het 

controleren van de samenleving, moeten christenen ‘out of control’ leven: het kruis bepaalt de 

geschiedenis. Bovendien wijst Hauerwas erop – en hierin haalt hij O’Donovan aan – dat het in liberale 

theorieën ontbreekt aan een rechtvaardiging voor een natiestaat, aangezien het liberalisme universele 

idealen vertegenwoordigt. Door christenen wordt dit universalisme vaak gelegitimeerd door terug te gaan 

op fundamentalistische epistemologieën zoals we bij denkers als Kant zien. Zij gaan ervan uit dat iedereen 

ten diepste gelooft wat zij geloven. Hauerwas wijst echter een andere weg die christenen moeten gaan, 

waarbij Michel De Certeaus onderscheid tussen ‘strategie’ en ‘tactiek’ van belang is. Strategieën zijn ten 

diepste gebaseerd op macht en sluiten aan bij de benadering om vanuit fundamentalistische 

epistemologieën je eigen zienswijze aan anderen op te leggen. Tactieken worden echter vanuit een positie 

bedacht waarin men niet de macht heeft en waarin men moet reageren op de context. Volgens Hauerwas 

moet de kerk haar ‘Constantinisme’ achter zich laten en vanuit tactieken gaan denken, in plaats van 

strategieën. Hij pleit dus voor een meer grass-roots benadering voor christenen, in plaats van aan te sluiten 

bij het framewerk van een liberale natiestaat.61 

 

§3 Oliver O’Donovan 

§3.1 Inleiding en belangrijkste invloeden 

Oliver Michael Timothy O’Donovan (1945) werd geboren in Londen. Eind jaren ’60 studeerde hij in Oxford 

klassieke talen en theologie, waarna hij een periode in Princeton doorbracht en in contact kwam met Paul 

Ramsey. Ramsey was een van zijn promotoren bij zijn promotieonderzoek naar het probleem van de 

zelfliefde bij Augustinus. Na zijn promotie gaf hij les in Wycliffe Hall in Londen (1972-1977) en Wycliffe 

College in Toronto (1977-1982). In 1982 kreeg hij een aanstelling als hoogleraar theologische ethiek en 

pastorale theologie in Oxford. Hier bleef hij tot 2006, waarna hij een aanstelling in Edinburgh ontving. Naast 

                                                             
60 Berkman, Introduction, 8; Philips, Political theology, 111-116; Hauerwas, Church and Liberal Democracy, 74-
83 
61 Hauerwas, Church and Liberal Democracy, 72-74, 83-86; Hauerwas, Ten Theses, 113; Hauerwas, After 
Christendom, 11-22 
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zijn academische aanstellingen is hij een geordineerde priester in de Church of England en sinds 1978 is 

O’Donovan getrouwd met Joan Lockwood O’Donovan, met wie hij ook samen boeken schreef.62 

§3.2 Gods koningschap en de aardse overheid 

In het zoeken naar het fundament voor zijn politieke theologie gaat O’Donovan terug naar het koningschap 

van God zelf. Hij vindt namelijk dat het koningschap van God niet als een metafoor bedoeld is, maar als een 

daadwerkelijke politieke realiteit. De termen ‘politiek’ en ‘theologie’ worden volgens hem dan ook vaak 

onterecht van elkaar gescheiden. Dit heeft ertoe geleid dat er geen vertrouwen meer is in een ultieme 

objectiviteit en dat er geen autoriteit meer is binnen de ethiek. Hierdoor mag de politiek geen (morele) 

richting meer geven, waardoor het feitelijk geen politiek meer is. Bovendien is er in de huidige context 

sprake van tegenovergestelde paradigma’s die elkaar bevechten, maar die niet meer tot 

overeenstemmende conclusies kunnen komen. O’Donovan stelt daarom dat er meer nodig is dan het 

ontmaskeren van elkaars paradigma, er moeten ook suggesties gedaan worden hoe het wel moet. Om 

hiertoe te komen, moet God weer een plaats krijgen in de reflectie op de praxis en moet de politieke 

theologie (theorie) voorafgaan aan de ethiek (praktijk). Volgens hem is de Bijbel dan ook politiek geladen, 

waarvan Jezus het centrum vormt.63 

Zoals gezegd vormt Gods koningschap daarom het fundament voor alle autoriteit. Het is de ontologie van 

alle politiek en leidt uiteindelijk tot echte vrijheid. In Gods koningschap kunnen we twee politieke niveaus 

ontwaren: nationaal en internationaal. Op het internationale toneel gaat Zijn aandacht vooral uit naar Israël 

als klein volk en op het nationale terrein naar de kleinen van het volk Israël. Er zijn drie referentiepunten 

die Gods koningschap kenmerken, namelijk: redding, oordeel en bezit. Daar is nog een vierde aan toe te 

voegen, die de menselijke reactie op Gods koninkrijk kenmerkt: aanbidding. Gods redding wordt in het 

Oude Testament vaak gekenmerkt door zijn overwinning op de vijanden van Israël. Dit is nauw verbonden 

met het tweede, namelijk dat God rechtvaardige oordelen uitspreekt: hij spreekt mensen op hun 

verantwoordelijkheid aan en komt in het bijzonder op voor de zwakken en onderdrukten. Het bezit wordt 

in het bijzonder zichtbaar in het feit dat God Israël als zijn verbondsvolk uitkiest en hen Zijn Wet en het 

beloofde land geeft. De logische reactie hierop is dat het volk God aanbidt; daarmee erkennen zij wie Hij is. 

Dit wordt in het bijzonder zichtbaar in de centralisatie van de aanbidding van God (bijvoorbeeld in de bouw 

van de tempel). Het doel van Gods koninkrijk is namelijk dat mensen zich verzamelen om Hem te aanbidden. 

Wanneer God niet erkend wordt, is er sprake van idolatrie.64 

                                                             
62 dewaarheidsvriend.nl/artikelen/oliver-odonovan-eigentijdse-theoloog, voor het laatst geraadpleegd op 1 
augustus 2017; ed.ac.uk/profile/professor-oliver-o-donovan, voor het laatst geraadpleegd op 1 augustus 2017; 
De Bruijne, Levend in Leviatan, 19-20 
63 O’Donovan, Desire of the Nations, 1-29 
64 Idem, 30-49 
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We zien vervolgens dat God zowel via direct handelen als via middelaren tot het volk sprak. Er komt echter 

in het Oude Testament een discussie op gang of God gerepresenteerd wordt in een persoon of via meerdere 

personen. Bij Mozes zien we dat de drie kenmerken van Gods koningschap terugkomen: hij leidt ze in hun 

overwinning op Egypte, spreekt recht in de woestijn en bereidt ze voor op het ingaan in het beloofde land. 

Maar in dit opzicht krijgt Mozes geen ware opvolger. Er ontstaat bijvoorbeeld kritiek op het militaire aspect 

van het koningschap: dit dient beperkt te blijven en in Gods handen. Bovendien moet een koning de 

judiciële aspecten delen met anderen, zoals de Levieten. De functie van continuïteit – die gewaarborgd 

wordt in de Wet en in het bezit van het land – deelt de koning met de profeten (de sociale stem) en de 

priesters (die het ceremoniële aspect van de Wet uitvoeren). Hieruit blijkt dat het menselijke koningschap 

niet absoluut is, maar ondersteund dient te worden. Niet de overheid brengt eenheid, maar de Wet en de 

profeten. Toch heeft de overheid wel een belangrijke mediërende rol. In Christus’ koningschap komt dit 

echter pas tot zijn vervulling. Dit wordt zichtbaar in Zijn overwinning over de demonische machten, het 

komende oordeel over Israël en het feit dat Jezus het mogelijk maakt dat heel de wereld zich aan de Wet 

van Israël kan houden. De aanbidding van God wordt nu dus aangevuld met de erkenning van Jezus Christus. 

Bovendien kunnen we stellen dat Christus’ koningschap zowel politiek als spiritueel van aard is: in Hem 

komen beide samen.65 

Omdat in Christus de machten zijn overwonnen en omdat het bezitten (de Wet en het land) in Hem is 

vervuld, blijft er nog een resttaak voor de overheid over: het rechtspreken, aangezien het oordeel voorlopig 

is uitgesteld. Dit is ook hoe O’Donovan Romeinen 13 leest: de taak van de overheid is om recht te spreken, 

om zo de sociale orde te bewaken en de missie van de kerk te bevorderen. Dit leest hij tegen de achtergrond 

van zijn eschatologische interpretatie van het Nieuwe Testament: het koningschap van God is door Jezus’ 

komst reeds aanwezig, maar het is dat nog in het verborgene. Pas in het eschaton zal dit in zijn volledigheid 

zijn, dus nu leven we in de tijd van het saeculum. Door deze situatie wordt de huidige politiek door Christus’ 

koningschap onder spanning gezet, aangezien zij niet meer om Hem heen kan. Wanneer de overheid 

Christus erkent, zal zij in het kleine iets van Gods koninkrijk zichtbaar maken. Wanneer zij echter Christus 

niet erkent, zal zij als tegenmacht fungeren.66 

§3.3 Het ‘Christusgebeuren’ en ecclesiologie 

Zoals hierboven gebleken is, kan de menselijke overheid maar op beperkte wijze iets van Gods koningschap 

representeren. Dit blijft beperkt tot de resttaak van het rechtspreken. In Christus komt echter alles samen 

van Gods autoriteit en worden zowel God als de mens gerepresenteerd. Hij is de representant van een 

nieuw leven. Wanneer we dus over Christus spreken, moet niet alleen het kruis ter sprake komen, maar 

ook zijn opstanding. Beiden moeten in balans worden gehouden: oud en nieuw lopen door elkaar heen. Dit 

wordt zichtbaar in de vier momenten van het Christusgebeuren: de advent, het lijden, de opstanding en de 

                                                             
65 Idem, 49-119 
66 Idem, 146-157; O’Donovan, Bonds of Imperfection, 214-220 
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hemelvaart. Uit de advent blijkt Christus’ autorisatie als representant van God en mensen. Uit zijn lijden 

blijkt het oordeel over de zonden van de wereld. In Zijn opstanding wordt zichtbaar dat de zonde 

overwonnen is en dat Israël een nieuwe identiteit ontvangt. En in de hemelvaart blijkt de verhoging van 

Christus: Zijn inwijding als koning, dat is de conclusie van het Christusgebeuren. Maar het verwijst 

tegelijkertijd naar de toekomst. In de overbrugging van Jezus’ weggaan en Zijn terugkomst speelt Pinksteren 

een belangrijke rol: Christus is aanwezig in Zijn afwezigheid. Met Pinksteren wordt de kerk tevens 

geautoriseerd in haar taak als getuigen, omdat zij via de Geest participeren in het komende koninkrijk. Deze 

autorisatie is gelimiteerd, aangezien we nog leven in de tijd van het saeculum.67 

Door deze autorisatie recapituleert de kerk het Christusgebeuren in haarzelf, waardoor zij het gebeuren 

proclameert naar de wereld. Het Christusgebeuren is dus structurerend voor de ecclesiologie, dit wordt in 

het bijzonder zichtbaar in de sacramenten. De advent van Christus wordt zichtbaar in het feit dat de kerk 

een verzamelende gemeenschap is. Daardoor heeft zij een missionair en uitnodigend karakter. Omdat de 

kerk in de huidige tijd nog niet volledig verzameld is, is O’Donovan terughoudend om haar te nadrukkelijk 

af te bakenen van de wereld. Het sacrament waarin het verzamelen van de gemeenschap zichtbaar wordt 

is de doop. Het lijden van Christus wordt getoond in de kerk als lijdende gemeenschap. De kerk is dan ook 

geautoriseerd om het lijden in deze tijd uit te houden. Dit wordt zichtbaar in de Eucharistie. Dit sacrament 

fungeert namelijk als teken van het lijden en verwijst naar Goede Vrijdag. De opstanding of verhoging van 

Christus wordt zichtbaar in de kerk als blijde gemeenschap. Zij heeft de wetenschap dat er vergeving is en 

dat de schepping zal worden hersteld. Het teken hiervan is het houden van de zondag als de dag des Heren. 

Dit is namelijk de opstandingsdag en het herinnert de kerk aan de blijdschap die zij hierover mag hebben. 

Tot slot is er de verhoging van Christus die zichtbaar wordt met Hemelvaart en Pinksteren.68 In reactie 

daarop spreekt de kerk de woorden van God in profetie en gebed, dus naar de mensen en naar God zelf. 

Bovendien is zij geautoriseerd om de machten aan te spreken, zij profeteert het komende oordeel van God 

over de wereld. Het sacrament dat dit zichtbaar maakt, is het opleggen van de handen, wat een teken van 

bekrachtiging is.69 

O’Donovan spreekt op drie manieren over de kerk: zij is de zichtbare en onzichtbare institutionele kerk en 

de zichtbare voorstructurele kerk. Met dit laatste bedoelt hij dat de kerk de nieuwe samenleving van de 

toekomst vormt. Waar dus het Woord en de sacramenten zijn, daar is de zichtbare kerk. Dit betekent dat 

de kerk een kritische functie heeft ten opzichte van de samenleving, waarbij profetie haar kerntaak is. De 

kerk spreekt dus liturgisch tot God en namens God tot de politiek en de samenleving. Zoals we hebben 

kunnen zien is O’Donovan echter terughoudend om de zichtbare kerk van de rest van de samenleving te 

                                                             
67 Idem, 120-146 
68 O’Donovan spreekt zowel bij het derde als het vierde moment over de verhoging. Het is onduidelijk of dit 
bewust is of dat hij zich vergist, aangezien de verhoging zowel bij Pasen als bij Hemelvaart genoemd kan 
worden. 
69 O’Donovan, Desire of the Nations, 169-192 
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onderscheiden. Volgens hem is het niet mogelijk om een voortijdige politieke gestalte van de kerk waar te 

nemen, de lijnen tussen kerk en samenleving zijn vloeiend. De kerk fungeert vooral als het heiligdom van 

de samenleving. Daarmee heeft zij een tweeledige functie: het verzamelen van de volken rondom Israël en 

dienstbaar zijn aan de politieke samenleving van het saeculum.70 

§3.4 ‘Christendom’ en moderniteit 

De bovenstaande gegevens hebben een directe uitwerking op O’Donovans visie op ‘christendom’ en haar 

verhouding tot de moderniteit. O’Donovan is kritisch op het christendomtijdperk, maar hij is daarin 

genuanceerder dan christendomcritici als Hauerwas. Zo heeft hij er bijvoorbeeld meer aandacht voor dat 

er in de periode van het ‘christendom’ ook kritiek van binnenuit was. Dit kwam niet alleen van groepen die 

aan de randen stonden, maar soms ook van de machthebbers van de kerk zelf. Daarnaast hebben we 

kunnen zien dat de notie dat Jezus Heer is, de kern vormt van O’Donovans politieke theologie. Sinds het 

Christusgebeuren kunnen de politieke machthebbers er niet meer omheen dat hun macht feitelijk onder 

Christus staat en dus een afgeleide macht is. Dat is voor hem dan ook de meerwaarde van een christelijke 

machthebber: die erkent wel het gezag van Christus en zal daarom een andere invulling geven aan zijn 

manier van regeren. Waar het in het christendomtijdperk volgens hem mis is gegaan, is dat er te weinig 

rekening is gehouden met het saeculum. Gedurende deze periode hebben we op aarde te maken met twee 

koninkrijken: het koninkrijk van God en het koninkrijk van de mensen, die met elkaar vermengd zijn. Het 

koninkrijk van Christus is op aarde alleen in het verborgene aanwezig, zij is de drijvende kracht achter de 

kerk en Gods handelen in deze wereld, maar is voor buitenstaanders niet zichtbaar. We moeten daarom 

ook geen grootse verschuivingen op het wereldtoneel verwachten, ten goede voor Gods koninkrijk. Soms 

licht er iets van het koninkrijk op, maar het zijn slechts vooruitwijzingen van dat wat er komen gaat. Pas 

met de wederkomst van Christus zal volledig zichtbaar worden wat tot dan toe in het verborgene aanwezig 

was. De fout van de politieke machthebbers tijdens het ‘christendom’ was dat ze het koninkrijk van God al 

op aarde wilden brengen. Als ze het saeculum in rekening hadden gebracht, dan hadden ze zich kleinere 

doelen gesteld, waarin toch iets van Gods koninkrijk zou oplichten.71 

Dat het ‘christendom’ positieve elementen heeft, blijkt uit O’Donovans analyse van de moderniteit. Hij zegt 

dat de vier kernmomenten uit het leven van Christus niet alleen bepalend zijn voor de kerk, maar dat het 

door het ‘christendom’ ook zijn uitwerking heeft gehad op de vroegmoderne (eind 17e tot eind 18e eeuw) 

en laatmoderne (20e en 21e eeuw) Westerse samenleving. Hierbij ziet O’Donovan de positieve invloeden 

vooral in de vroegmoderne periode en in de laatmoderne periode ziet hij het verworden tot een karikatuur. 

De advent wordt zichtbaar in de verzamelende kerk rond Christus: door zich aan Christus te binden, is zij 

vrij geworden. In de vroegmoderne periode wordt dit zichtbaar in de vrijheid in de samenleving, in de 

laatmoderne wereld is het echter tot een karikatuur van ongebonden vrijheid geworden. Het lijden van 

                                                             
70 De Bruijne, Levend in Leviatan, 74-77; O’Donovan, Desire of the Nations, 158-169 
71 O’Donovan, Desire of the Nations, 193-242 
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Christus wordt zichtbaar in de kerk doordat zij in staat is om zelf te lijden en met anderen mee te lijden. In 

de vroegmoderne periode leidde dit tot barmhartigheid in de samenleving en gematigdheid in oordelen. In 

de laatmoderne periode zien we echter steeds meer hardheid opkomen, bijvoorbeeld door de 

technocratisering. De opstanding van Christus leidt tot het herstel van de schepping, waardoor we weten 

dat we in een stabiele wereld wonen, waarin er een natuurlijke orde en recht is. Dit leidde in de 

vroegmoderne tijd tot de wetenschap van onderlinge gelijkheid. In de laatmoderne tijd is het echter 

verdraaid naar dat we zelf de orde willen bepalen en geen recht boven ons accepteren. De hemelvaart van 

Christus is nauw verbonden met Pinksteren, wat de kerk erbij bepaalt dat zij een profetisch gezelschap is. 

In de vroegmoderne tijd wordt dit zichtbaar door het spreekrecht dat mensen hebben, zij mogen 

meespreken over het goede in het publieke domein en kiezen daarvoor representanten. In de laatmoderne 

tijd wil iedereen zich echter laten gelden, in plaats van dat er gezamenlijk wordt gezocht naar een common 

good. Uit deze beschrijving leidt O’Donovan een belangrijke taak af voor christenen in de laatmoderne tijd; 

zij kunnen een bijdrage leveren aan de samenleving door de ‘dienst van verheldering’: door terug te grijpen 

op het Christusgebeuren en de uitwerking daarvan op de geschiedenis, kunnen ze toelichten waar het 

misloopt in de laatmoderne tijd.72 

 

§4 Belangrijke overeenkomsten en verschillen 

Dat ik Stanley Hauerwas en Oliver O’Donovan hier in een adem noem, is nog niet zo vanzelfsprekend, zoals 

uit het bovenstaande mag blijken. Dit wordt nog eens geïllustreerd door een uitspraak van Hauerwas nadat 

hij O’Donovans Resurrection and the Moral Order heeft gelezen. Zijn reactie erop is: “Too much moral order, 

not enough resurrection.”73 We kunnen dan ook stellen dat er een aantal belangrijke verschillen tussen 

beide theologen zijn, hoewel die verschillen tegenwoordig wel wat genuanceerder liggen. Zonder 

uitputtend te willen zijn, zal ik hieronder een aantal noemen: 

Een belangrijk onderscheid is bijvoorbeeld het dualisme van Hauerwas tegenover de weigering van 

O’Donovan om een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen de kerk en de rest van de samenleving. Dit 

geldt ook voor het onderscheid tussen Gods regering en de aardse politiek: waar O’Donovan ruimte ziet 

voor een christelijke inbreng in de aardse politiek, daar plaatst Hauerwas het politieke handelen van 

christenen tegenover de aardse machthebbers. Ook valt op dat O’Donovan een veel zelfstandigere positie 

toekent aan Christus ten opzichte van de kerk, waar Hauerwas Christus’ reddende handelen in de wereld 

van het saeculum nadrukkelijk binnen het kader van het kerkelijke handelen plaatst. Verder zitten er in de 

ecclesiologie een aantal wezenlijke verschillen: in tegenstelling tot Hauerwas ziet O’Donovan de kerk als 

een instituut. En waar Hauerwas de kerk plaatst in de marge van de samenleving, die als 
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contrastgemeenschap moet proberen te overleven, daar plaatst O’Donovan haar veel nadrukkelijker te 

midden van de samenleving, waar ze dienstbaar is en mensen probeert te verzamelen. Bovendien wijst 

Hauerwas het zoeken naar fundamenten af en werkt hij nadrukkelijk vanuit een deugdethiek. O’Donovan 

staat daarentegen veel minder afwijzend tegenover het zoeken naar epistemologische fundamenten. 

Naast deze belangrijke verschillen zijn er echter ook een aantal overeenkomsten tussen de twee te noemen. 

Zo komt bijvoorbeeld bij zowel O’Donovan als Hauerwas de notie van het koningschap van Christus als 

daadwerkelijke politieke realiteit naar voren. Dit betekent dat het niet slechts een metafoor is, maar dat 

het daadwerkelijke invloed heeft op het politieke handelen van de kerk en de overheid. Daarnaast komt de 

notie van het saeculum van O’Donovan feitelijk ook terug in Hauerwas’ radicale eschatologie. Beiden 

geloven dat de politieke werkelijkheid van Gods rijk pas in het hiernamaals realiteit wordt. Verder leggen 

beiden de kern van hun ecclesiologie in de liturgische ontmoeting. Voor Hauerwas is dat primair waar 

christenen elkaar in aanbidding ontmoeten, O’Donovan legt meer nadruk op het Woord en de sacramenten. 

Voor beiden is het echter de wijze hoe christenen sociale ruimte innemen en hoe zij dus zichtbaar worden 

ten opzichte van de omringende samenleving. Tot slot benadrukt O’Donovan het belang van het profetisch 

spreken van de kerk ten opzichte van God in de liturgie en ten opzichte van de samenleving en de politiek 

namens God. Ook Hauerwas benoemt het belang van het publieke spreken van de kerk ten opzichte van de 

overheid en de samenleving. Daarin heeft zij een eigen en kritische stem. 

Nu we de politieke theologie van Hauerwas en O’Donovan integraal hebben behandeld, kunnen we kijken 

welke coördinaten uit hun denken Bretherton oppakt en waarin hij zijn eigen weg gaat. In hoofdstuk 5 zullen 

we daarom zien hoe Brethertons politieke theologie er in grote lijnen uitziet en zijn politics of the church in 

het bijzonder. Bovendien biedt dat al een preview op zijn inbreng in het Angelsaksische christendomdebat, 

waar we in hoofdstuk 6 dieper op in zullen gaan. Daarnaast zullen we daar specifieker kijken naar hoe hij 

zich ten opzichte van Hauerwas en O’Donovan verhoudt. 
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Hoofdstuk 5: Luke Brethertons politieke theologie en 

zijn concept van the politics of the church 

 

§1 Inleiding 

Nadat we in de voorgaande hoofdstukken in grote lijnen hebben kunnen zien wat de context van het 

Angelsaksische christendomdebat is en welke deelnemers er aan dat debat deelnemen, is het nu tijd om 

naar Bretherton zelf te kijken. Dat doen we in dit hoofdstuk allereerst door goed naar Brethertons politieke 

theologie te kijken en in het volgende hoofdstuk door specifieker in te zoomen op zijn inbreng in het 

Angelsaksische christendomdebat. Daarmee komen we in het dak van de piramidestructuur van dit 

onderzoek: we betreden de meest concrete en toegespitste laag van het onderzoek. 

Om Brethertons politieke theologie weer te kunnen geven, maak ik in dit hoofdstuk gebruik van mijn vierde 

deelvraag, namelijk: “Hoe ziet Luke Brethertons politieke theologie er in grote lijnen uit, met bijzondere 

aandacht voor zijn concept van the politics of the church?” Daarbij ga ik als volgt te werk: allereerst werk ik 

in grote lijnen uit hoe de kerk zich tot andere tradities verhoudt met betrekking tot morele vraagstukken 

(§2). Dit doe ik door te schetsen hoe Bretherton over dit thema in gesprek gaat met McIntyre (§2.1), door 

aan te duiden dat een christocentrische ecclesiologie en eschatologie hierin voor hem bepalend zijn (§2.2) 

en dat gastvrijheid centraal staat als houding voor de kerk (§2.3). Vervolgens ga ik in op de praktijk van 

broad based community organizing (BBCO), omdat dat een praktijk is waarmee Bretherton zijn politics of 

the church praktisch inkadert (§3). Hierbij leg ik eerst uit tegen welke achtergrond Bretherton BBCO 

inbrengt (§3.1), door de ontstaansgeschiedenis van BBCO te schetsen (§3.2), uit te werken hoe BBCO in de 

praktijk werkt (§3.3) en tot slot toe te lichten hoe Bretherton het koppelt aan zijn politics of the church 

(§3.4). 

 

§2 Verhouding tussen de kerk en andere tradities 

§2.1 In gesprek met McIntyre 

In zijn eerste boek Hospitality as Holiness houdt Luke Bretherton zich diepgaand bezig met de vraag hoe 

christenen zich tot andere tradities kunnen verhouden met betrekking tot morele afwegingen in de huidige 

context. Daarbij benoemt hij drie belangrijke stappen om tot een antwoord op deze vraag te komen: 1. de 

hedendaagse context in kaart brengen, 2. de significantie van de verschillen tussen tradities in morele 

afwegingen bepalen en 3. een framewerk bepalen voor hoe zij zich tot elkaar zouden moeten verhouden. 

Bretherton benadrukt dat het van belang is dat verschillende groepen echt met elkaar in gesprek dienen te 
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komen, in plaats van dat men gedwongen wordt de ‘vreemde’ taal van een andere traditie over te nemen 

of dat men aan de hand van een vooraf afgesproken ‘common ground’ het gesprek aan moet gaan. In zijn 

zoektocht naar een antwoord op zijn vraag gaat Bretherton eerst te rade bij de filosoof Alisdair McIntyre.74 

McIntyre is van mening dat het in de huidige context bijna onmogelijk is om ethische disputen op te lossen. 

In theorie is het mogelijk, maar het liberalisme, individualisme en bureaucratisch rationalisme maken het 

extreem moeilijk. Eén van de grootste problemen van het liberalisme is dat het zich helemaal losmaakt van 

de traditie waarin het staat en de interesses van het individu centraal stelt. Hierdoor blijven er slechts 

fragmenten van moraliteit over, die losgezongen zijn van hun context. Dit zorgt ervoor dat in de cultuur een 

morele richting (telos) en een ethische opvoeding ontbreken. Wat volgens McIntyre nodig is, is een 

eerherstel van tradities waarin mensen vorming ontvangen. In deze tradities worden mensen narratief 

gevormd door deel te nemen aan praktijken, waardoor zij deugden aanleren. Vervolgens dienen de 

verschillende tradities met elkaar in gesprek te komen en daarvoor is het nodig dat je elkaars ‘taal’ leert 

spreken. Vervolgens moet je de geschiedenis van elkaars traditie kunnen vertellen en tenslotte moet je je 

eigen traditie kunnen evalueren in het licht van de andere traditie.75 

Om McIntyres benadering te wegen, brengt Bretherton twee andere benaderingen in: die van de rooms-

katholieke filosoof Germain Grisez en die van Oliver O’Donovan. Grisez stelt dat McIntyre te negatief is over 

de relatie tussen verschillende tradities. Aan de hand van zijn lezing van Thomas van Aquino’s natuurwet, 

komt hij tot een positievere duiding van het komen tot universele morele kennis. Hij ziet dan ook minder 

problemen tussen de verschillende tradities in het komen tot een morele consensus. Bretherton is echter 

niet overtuigd van Grisez’ benadering, aangezien die intern inconsistent is en doordat hij ethiek en theologie 

teveel van elkaar scheidt. Daarom brengt Bretherton ook O’Donovans benadering in, omdat hij bij McIntyre 

en Grisez een theologische duiding mist. O’Donovan zegt dat kennis ons handelen in de schepping bepaalt, 

maar dat ons kennen problematisch is geworden door de val van de schepping. Het centrale punt van alle 

morele kennis is daarom de opstanding van Jezus Christus. Dat is het beginpunt van het herstel van de 

morele kennis die door de zonde problematisch is geworden. Dit herstel blijft echter onvolledig en 

bovendien is de omringende cultuur niet volledig slecht. Het meest wezenlijke verschil dat vervolgens 

oplicht tussen de benaderingen van McIntyre en O’Donovan, is dat McIntyre zijn centrum voor morele 

kennis bij de tradities legt, terwijl O’Donovan stelt dat goddelijke autoriteit (de basis voor morele kennis) 

via Christus en de Heilige Geest bemiddeld wordt. Feitelijk is het verschil tussen christenen en niet-

christenen bij O’Donovan dus nog groter. Hij sluit de Heilige Geest echter niet op in de kerk, maar gelooft 

dat de Geest bij ongelovigen onbewust ook aanwezig is. Er is dus sprake van een zekere continuïteit en 

discontinuïteit tussen christenen en niet-christenen. Bovendien plaatst hij het in een eschatologisch licht: 

in Christus wordt er iets nieuws in gang gezet, dat pas bij Zijn wederkomst in haar volledigheid zal komen. 
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In de huidige duistere tijd (waarin het moeilijk is om tot morele kennis te komen), brengt dat licht. De kerk 

– en in beperkte mate ook de staat – is een vertegenwoordiger van Christus in de huidige tijd, door iets van 

dat licht zichtbaar te maken.76 

§2.2 Christocentrische ecclesiologie en eschatologie bepalend 

Op basis van de input van O’Donovan komt Bretherton tot de conclusie dat de filosofische analyse van 

McIntyre dus een theologische dimensie mist. Kortgezegd komt het erop neer dat christenen zich vanuit de 

kerk tot andere tradities verhouden, in plaats van dat de verschillende tradities op een algemene wijze met 

elkaar vergeleken moeten worden. Het belangrijkste verschil tussen deze twee benaderingen heb ik 

hierboven uitgewerkt. Vervolgens bouwt Bretherton verder voort op O’Donovans ecclesiologie om de kerk 

haar positie in de samenleving te bepalen. Hierbij neemt hij O’Donovans vierslag van het ‘Christusgebeuren’ 

over als funderend voor de ecclesiologie en hij verbindt het eveneens met de sacramenten. Dus de advent 

laat zien dat de kerk een verzamelende gemeenschap is, wat zichtbaar wordt in de doop. Het lijden van 

Christus laat zien dat de kerk een lijdende gemeenschap is en dat zien we in de eucharistie. Christus’ 

verhoging wordt zichtbaar in de blijdschap van de kerk, wat wordt gevierd met de opstandingsdag (zondag). 

En bovendien blijkt Christus’ verhoging uit zijn bekrachtiging van de gemeente met Pinksteren, wat 

zichtbaar wordt in de kerk als profeterende en biddende gemeenschap. Dit komt terug in het teken van het 

opleggen van de handen. Bretherton gaat in grote lijnen mee met O’Donovan, maar is kritisch op diens visie 

op Christus’ verhoging, waarin O’Donovan twee verschillende momenten op een hoop lijkt te vegen. 

Volgens Bretherton komt het derde moment van het Christusgebeuren alleen overeen met Christus’ 

opstanding en moeten we het vierde moment ervan afscheiden, namelijk de Hemelvaart en Pinksteren. 

Volgens Bretherton wordt dit vierde moment zichtbaar in de praktijk van gastvrijheid door de kerk, wat 

verbonden is met het sacrament van vasten en feesten (zichtbaar in de vastentijd die uitmondt in Pasen, 

evenals advent voorafgaand aan Kerst). Met Hemelvaart gaat Jezus namelijk naar Zijn troon en met 

Pinksteren komt de Geest die mensen uitnodigt om deel te nemen aan Christus in het eschaton. Uit deze 

uitnodigende houding blijkt ook de gastvrijheid van de kerk. Bovendien is het vasten en feesten een 

verwijzing naar de interim-situatie waar we nu in leven: enerzijds is het koninkrijk met Christus 

aangebroken, maar anderzijds moet het nog in haar volledigheid komen.77 

Vervolgens werkt Bretherton op basis van een Augustiniaanse eschatologie uit dat het verschil tussen de 

kerk en haar omgeving eschatologisch is bepaald: door de Heilige Geest proeft de kerk al iets van de nieuwe 

eeuw, hoewel zij nog in de oude eeuw leeft. Hierdoor is het verschil tussen de kerk en haar niet-gelovige 

‘buren’ niet altijd duidelijk. De kerk draagt het getuigenis van God door haar relatie met Hem. Daardoor 

fungeert zij als een tempel van de Heilige Geest in de stad, waarin iets van Gods aanwezigheid zichtbaar 

wordt (vergelijkbaar met de tempel in Jeruzalem). De kerk is dus enerzijds gelijk aan de wereld, maar in 
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reactie op het Woord van God is zij ook anders. Door haar aanwezigheid in de wereld, moet ze ook gebruik 

maken van de goederen van deze wereld en dus samenwerken met andere groepen. Vreemdelingschap is 

daarbij een leidmotief: christenen zijn als pelgrims in deze wereld. Dit betekent niet dat de kerk zich moet 

distantiëren, maar het betekent dat zij een nieuw leven heeft ontvangen en dus vanuit hoop leeft binnen 

een onstabiele wereld. Er wordt dan ook op verschillende manieren op de kerk gereageerd: zowel positief 

als negatief. De kerk moet daarom niet een conservatieve tegenbeweging zijn, maar een hoopvolle en 

vooruitkijkende beweging. Dit werkt Bretherton verder uit in zijn concept van gastvrijheid.78 

§2.3 Gastvrijheid centraal 

Om zijn concept van gastvrijheid goed te kunnen duiden, plaatst Bretherton het tegenover het begrip 

tolerantie. Tolerantie wordt in liberale samenlevingen vaak gebruikt als manier om met elkaar om te gaan 

in een context waarin er grote verschillen zijn. Binnen het liberalisme wordt hier een sterk individualistische 

invulling aan gegeven. Tolerantie kan echter op verschillende wijzen worden verdedigd, Bretherton noemt 

drie benaderingen: 1. Omdat iedereen feilbaar is, is terughoudendheid nodig in het opdringen van jouw 

ideeën ten opzichte van anderen, daarom moeten we elkaar tolereren. 2. Wanneer iemand in een 

machtspositie ten opzichte van anderen staat, zijn er procedurele regels nodig om die macht te beperken, 

een mate van tolerantie van diens andersheid is dus vereist. 3. Tolerantie als een substantieel goed, wat 

gebaseerd is op individuele autonomie. Met name met de laatste benadering heeft Bretherton problemen, 

omdat het baseren van tolerantie als substantieel goed op individuele autonomie ervoor zorgt dat je er 

geen andere visie op het goede op mag nahouden die tolerantie als substantieel goed onderuithaalt. 

Bretherton pleit dan ook voor gastvrijheid als benadering voor christenen om zich tot anderen te 

verhouden. Hiervoor noemt hij drie argumenten: 1. in de (kerk)geschiedenis is gastvrijheid als praktijk meer 

beoefend door christenen dan tolerantie, 2. gastvrijheid is meer gebaseerd op Bijbelse concepten en 3. de 

adequaatheid van tolerantie als manier om met mensen uit andere morele tradities om te gaan wordt 

steeds sterker bevraagd.79 

We zagen eerder al dat Bretherton O’Donovan volgt in diens ecclesiologie, door te stellen dat de kerk de 

Geest volgt in het recapituleren van het Christusgebeuren. Een belangrijke aanpassing van Bretherton was 

dat de kerk daarbij een gastvrije houding heeft ten opzichte van haar niet-gelovige ‘buren’, als het om 

ethische kwesties gaat. Deze gastvrijheid gaat terug op Jezus zelf, Zijn gastvrijheid is namelijk een leidmotief 

in het Nieuwe Testament (en verbonden aan de notie van vreemdelingschap). Met deze gastvrijheid 

confronteerde Hij de politiek van Zijn tijd, omdat Hij daarmee alle verhoudingen omdraaide. Dit wordt in 

het bijzonder zichtbaar in Lucas 14 en 15, waarin zowel een continuïteit als een discontinuïteit met het 

Oude Testament zichtbaar wordt: Israël diende zich namelijk als heilig van de wereld te distantiëren, maar 

hier blijkt dat Jezus’ gastvrijheid juist heilig maakt. Hiermee maakte Hij een andere beweging dan de joden 
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van Zijn tijd, die zich afsloten van hun omgeving of ermee assimileerden. In de gelijkenis van de 

feestmaaltijd van Lucas 14:15-24 zien we een theologisch kader voor deze gastvrijheid. Wanneer de 

gastheer wordt afgewezen door Zijn gasten (de leiders van Zijn eigen volk), nodigt Hij de heidenen, zwakken, 

etc. uit. Dit zijn gasten die door de maatschappij zijn uitgesloten en die zelf niets in hebben te brengen. 

Deze houding is bepalend geworden voor de christelijke traditie: zij nodigt de gemarginaliseerden uit en 

gaat de wereld in om de mensen uit te nodigen voor de ‘Messiaanse maaltijd’ die aan het eind der tijden 

zal plaatsvinden. Zo zien we in Jezus’ bediening dat Hij telkens rondreist als gast/gastheer en mensen 

opzoekt. Hij zoekt het onreine op en maakt het rein door de maaltijd met hen te delen. Voor de kerk geldt 

hetzelfde; dit zien we bijvoorbeeld in het verhaal van Petrus in Handelingen 10, waarin hem gevraagd wordt 

het onreine op te zoeken. Dit is mogelijk omdat de Wet in Christus is vervuld. Zo bestaat de huidige kerk uit 

vreemdelingen op deze aarde, die als gasten/gastheren op Christus gericht haar plaats inneemt in deze 

wereld.80 

Zijn concept van christelijke gastvrijheid werkt Bretherton aan de hand van diverse praktijken uit. Deze 

praktijken gelden als een alternatief voor de heersende gang van zaken, hoewel ze zijn gebonden aan de 

beperkingen van het saeculum en dus niet soteriologische pretenties toegeschreven moeten krijgen. Zo 

beschrijft hij hoe christenen in de hospicebeweging samen met niet-christenen een alternatief bieden voor 

de euthanasiepraktijk.81 Hij noemt de Sanctuary movement – die illegale vluchtelingen opvangt – als reactie 

op het nationale vluchtelingbeleid en de Fairtradebeweging als alternatief voor de internationale markt.82 

Het meest nadrukkelijk en uitgebreid werkt hij zijn concept van gastvrijheid echter uit in zijn beschrijving 

van broad based community organizing (BBCO), op het lokale niveau.83 Omdat Bretherton hier uitgebreide 

aandacht aan besteedt, werk ik hieronder uit wat BBCO is en hoe Bretherton het gebruikt als praktijk waarin 

de kerk kan participeren. Daarin is de kerk zowel een alternatieve beweging ten opzichte van de 

samenleving en de politiek als een partij die met hen samenwerkt. Daarmee wijst BBCO een derde weg voor 

de kerk ten opzichte van een geassimileerde en een afgezonderde kerk. Bovendien laat zij iets zien van haar 

gastvrijheid. 

 

§3 Broad based community organizing 

§3.1 Inleiding 

BBCO is een vorm van gemeenschapsorganisatie, waarbij mensen los van de overheid het initiatief nemen 

om tot verandering te komen in hun omgeving (vaak in achterstandswijken). De reden dat Bretherton BBCO 
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inbrengt als een praktijk waarmee de kerk zich kan inmengen in het publieke domein, heeft te maken met 

zijn analyse van de huidige context en de samenwerking tussen de overheid en kerken en religieuze 

organisaties vanuit het kader van de civil society in het bijzonder. Volgens Bretherton is de staat namelijk 

vooral geïnteresseerd in de samenwerking met kerken en religieuze organisaties vanwege hun bijdrage aan 

de sociale cohesie en vanwege hun ‘sociaal kapitaal’. Bovendien is er sprake van een oneerlijk evenwicht 

tussen de beide partijen, omdat de staat vaak de voorwaarden stelt die bepalen hoe deze samenwerking 

vorm zal krijgen. Maar ook om andere redenen is de samenwerking problematisch: zo wordt er door de 

overheid in algemene termen over geloofsgemeenschappen als religieuze organisaties gesproken, 

waardoor er geen aandacht is voor de specifieke identiteit van deze gemeenschappen. Daarnaast gaan 

religieuze organisaties vaak gaandeweg steeds meer op seculiere organisaties lijken door de normen en 

structuren die aan hen worden opgelegd, waardoor er onvoldoende ruimte is om zich vanuit hun eigen 

identiteit te profileren. Verder veronderstelt de term ‘sociaal kapitaal’ dat een economische manier van 

denken sturend is voor sociale interacties. En tot slot zet de staat de verschillende religieuze 

gemeenschappen in een soort competitie om subsidie te verkrijgen voor hun projecten. In plaats van het 

genereren van sociale cohesie, zorgen de bovenstaande factoren daarom juist voor een averechts effect. 

Bretherton pleit er dan ook voor dat de kerk vanuit haar eigen identiteit haar positie zou moeten innemen 

in het publieke domein. Dit betekent dat zij op een profetische wijze het gesprek aan zou moeten gaan met 

de samenleving en de overheid, waarbij Bretherton de kerk ziet als een alternatieve polis. Daarmee sluit hij 

zich aan bij de beweging van theologen die ik in hoofdstuk 2 (§3.3) heb aangeduid als tweede generatie 

politieke theologen, bij wie de ecclesial-turn centraal staat.84 

Volgens Bretherton biedt BBCO een constructieve reactie op het probleem van de liberale staat die feitelijk 

door de markt wordt bepaald. BBCO stelt relaties centraal in plaats van de economie of de politiek en 

moedigt aan om als verschillende partijen gezamenlijk tot politieke oordelen te komen. In plaats van op de 

overheid te wachten, worden mensen bekrachtigd om zelf in actie te komen en dingen te organiseren. 

Bovendien wordt religie in dit proces betrokken, in plaats van dat het een rol aan de zijlijn speelt. Zoals 

gezegd duidt Bretherton BBCO aan als een derde weg voor kerken om te participeren in het publieke 

domein tegenover een geassimileerde of afgezonderde kerk. Feitelijk is BBCO een lokale vorm van 

democratische politiek, waarin verschillende partijen kunnen participeren. Voor Bretherton biedt het 

daarom een interessant vehikel voor de kerk om te participeren in de liberale democratie, zonder vast te 

worden gelegd op de voorwaarden die de markt en de staat aan de kerk stellen als zij de samenwerking 

met haar opzoeken. Zo kan de kerk zichzelf blijven in de samenwerking met andere partijen en de overheid 

in het bijzonder.85 Ik zal hieronder uitleggen wat BBCO is, door iets over haar achtergrond te vertellen en 
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hoe het in de praktijk werkt. Tot slot geef ik aan wat Bretherton er mee voor ogen heeft in relatie tot zijn 

positionering van de kerk in de samenleving. 

§3.2 Ontstaansgeschiedenis 

Als we het over BBCO hebben, dan mag daarbij de naam van Saul Alinsky (1909-1972) niet ontbreken, die 

we kunnen beschouwen als haar grondlegger. Alinsky was een agnostische Jood die vanaf de jaren ’40 van 

de 20e eeuw een specifieke vorm van lokale democratische politics ontwikkelde, veelal in een stedelijke 

omgeving, zoals Chicago (Obama heeft nog met de methodes van Alinsky gewerkt in zijn tijd als buurtwerker 

in deze stad). Deze vorm van politics wordt vaak aangeduid als BBCO. Om zijn werk voor BBCO te 

ondersteunen, richtte Alinsky in 1940 de Industrial Areas Foundation (IAF) op, wat inmiddels 57 

geaffilieerde groepen kent in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Australië en Duitsland. 

Bovendien zijn er allerlei andere organisaties ontstaan die zich bezighouden met gemeenschapsorganisatie, 

waaronder Citizens UK en haar dochterorganisatie London Citizens. Naar London Citizens heeft Luke 

Bretherton een vier jaar durend etnografisch onderzoek heeft gedaan, waarvan de resultaten in zijn 

Resurrecting Democracy staan. Een interessant gegeven – zoals reeds benoemd – is dat deze organisaties 

in de praktijk veel met kerken en andere religieuze organisaties samenwerken.86 

BBCO is ontstaan in een context waarin er een kloof was tussen hulpverleners en degenen die hulp 

ontvingen. Alinsky vond dat de aanpak van staatsplannen en welvaartsorganisaties te paternalistisch van 

aard was. Volgens Alinsky was de oplossing voor deze impasse dat de hulpbehoevenden bekrachtigd 

(empowerment) werden om zelf in actie kwamen. Rechtvaardigheid had voor hem namelijk alles te maken 

met het participeren van iedereen. Zijn doel was daarom ook om de status quo te doorbreken tussen 

groepen die wel en niet participeerden in de samenleving. Doordat hij daarnaast etnografisch onderzoek 

naar gangs had gedaan, kwam hij tot het inzicht dat relaties onder de gangleden een zeer belangrijke rol 

speelden. Bovendien benadrukte hij een politieke benadering: in plaats van de economie volledig de vrije 

hand te geven, was het nodig dat zij politiek geadresseerd werd. Hierin volgde hij echter niet de route via 

de staatspolitiek, maar door het bekrachtigen van groepen die de dupe zijn van een door de markt 

overheerste samenleving. Hier zien we ook de invloed van de vakbondsbeweging op het denken van Alinsky, 

iets wat bovendien blijkt uit zijn nadruk op het belang om vanuit een goede organisatie te werken. Het 

verschil tussen hen is echter dat Alinsky niet geloofde in een klassenstrijd tussen twee partijen of in one-

issue groepen, maar de relatie tussen beide groepen (machthebber en onderdrukte) stond bij hem centraal. 

Hiermee zocht hij een middenweg tussen de rechtse en linkse politiek, waarmee hij overeenkomsten 

vertoonde met de christendemocratische benadering. Bij beiden stond bovendien de civil society niet in 

dienst van de markt en de staat. Zoals gezegd richtte Alinsky in 1940 IAF op, in reactie op de industriële 

context waarin veel mensen werkten. Tegenover het utopisme en de totalitaire onderdrukking van de markt 
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en de staat, plaatste Alinsky een vorm van gemeenschapsorganisatie die gericht was op de plaats waarin zij 

zich bevonden (place based). Hiermee plaatste Alinsky een pluralistische benadering tegenover een context 

waarin de civil religion benadering overheersend was. Kortgezegd zouden we kunnen stellen dat Alinsky 

gemarginaliseerden een stem gaf, in plaats van ze een consument te laten zijn (wat feitelijk betekende dat 

ze onderworpen waren aan anderen). In plaats van de civil society te onderwerpen aan de staat, plaatst hij 

de primaire macht bij de civil society zelf, waardoor zij een eigen politics wordt.87 

Een belangrijke invloed op het denken van Alinsky en daarmee dus ook op BBCO is het Amerikaanse 

populisme van de jaren ’20 van de 20e eeuw. Dit populisme zocht een middenweg tussen het socialisme en 

communisme tegenover het kapitalisme en kende haar invloed van onder meer Jefferson, De Tocqueville 

en Machiavelli. Daarnaast stond het onder invloed van het piëtistische revivalisme, het calvinistische 

verbondsdenken (vooral dat van Althusius) en de verlichting. In de jaren ’20 was het daarmee een 

belangrijke tegenbeweging tegen het heersende laissez faire kapitalisme. Het gevaar van populistische 

bewegingen is dat zij een bepaalde ambiguïteit met zich meedragen. Bretherton onderscheidt daarom het 

politieke en antipolitieke populisme van elkaar. Politiek populisme kenmerkt zich doordat het zich inzet 

voor het herstellen van pluralisme in totaliserende contexten, door gezamenlijke actie en deliberatie om zo 

verantwoordelijkheid te nemen voor het publieke leven. Antipolitiek populisme probeert problemen te 

simplificeren en beperkt de ruimte tot deliberatie. Leiders van deze bewegingen maken weinig gebruik van 

democratische checks of het behartigen van verschillende belangen en zijn er op uit om zittende 

autoriteiten omver te werpen om zo zelf de macht over te nemen. Eigen interesses komen boven de 

publieke belangen te staan. De PVV kunnen we bijvoorbeeld scharen onder het antipolitieke populisme. 

Vanwege de ambiguïteit van het populisme waarschuwt Bretherton er daarom voor om het populisme uit 

de Amerikaanse context niet zomaar blindelings over te zetten naar een andere context.88 

§3.3 Praktijk 

Nu we in grote lijnen iets van de achtergrond van BBCO weten, is het tijd om te kijken naar hoe het in de 

praktijk werkt. Bretherton beschrijft bijvoorbeeld dat diverse religieuze groepen die zich met London 

Citizens hadden verbonden, in de crisis van 2009 met een campagne in actie kwamen tegen de financiële 

wereld, vanwege de extreem hoge rente die financiële instellingen van mensen vroegen. Voordat deze actie 

tot stand kwam, ging daar een uitgebreide voorbereiding aan vooraf. Daarbij gaan BBCO-organisaties in 

grote lijnen als volgt te werk. De trainers van de BBCO-organisatie (bijvoorbeeld IAF of London Citizens) 

zorgen er eerst voor dat er gewerkt wordt aan de onderlinge relaties van de mensen uit de deelnemende 

organisaties (tegenwoordig vaak kerken en andere religieuze organisaties) die aan de actie mee zullen doen. 

Dit doen zij door allereerst mensen een op een in gesprek te laten gaan, omdat daardoor enerzijds de 

problemen die spelen naar boven komen en het anderzijds helpt in het opbouwen van relaties. Luisteren 
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en het delen van zorgen speelt hierbij een essentiële rol. Bovendien is het de eerste aanzet om het 

probleem verder te onderzoeken, om in kaart te brengen wat er daadwerkelijk speelt. Daarnaast is het 

relatie bouwen niet alleen van essentieel belang voor de deelnemers onderling. Ook met de machthebbers, 

waarmee ze in de volgende fase in gesprek gaan, zijn deze relaties van belang. Door met hen in gesprek te 

gaan, kan het probleem verder worden geïdentificeerd en kunnen er machtsrelaties worden opgebouwd. 

Interessant is dat het uitlokken van conflicten en het strategisch gebruik maken van (gecontroleerde) 

boosheid hierbij een belangrijke rol speelt. In plaats van boosheid te problematiseren, wordt het benut om 

te verwoorden wat je wilt bereiken en bovendien helpt het tot het oordelen van onrechtvaardige 

structuren. Er wordt dus ook niet direct een overeenkomst gesloten met machthebbende partijen, eerst is 

er een oordeel nodig. 

In deze tweede fase – waarin het gesprek met machthebbers wordt aangegaan – speelt onderzoek en 

analyse een cruciale rol: zij kan een campagne maken of breken. Er is zowel een analyse van het probleem 

nodig, als van hoe de machtsrelaties verdeeld zijn. Deze kennis wordt opgedaan door een wisselwerking 

tussen grass-roots actie (vanuit de praktijk) en academische kennis. De kennis wordt verworven om leiders 

te trainen, alvorens er wordt overgegaan tot daadwerkelijke actie. De centrale stelregel van BBCO is hierbij: 

“Nooit iets voor anderen doen, wat zij voor zichzelf kunnen doen.” Trainers van BBCO zullen daarom nooit 

zelf een campagne leiden, maar zij zullen deelnemende groepen opleiden om zelf in actie te komen. Leiders 

spelen daarbij een belangrijke rol, omdat zij door anderen worden gevolgd. Het is dus ook een manier om 

macht te mobiliseren, om daarmee nieuwe wegen te creëren in een situatie van een onrechtvaardige status 

quo. Macht wordt daarbij als iets relationeels beschouwd, er is interactie nodig om haar op een juiste 

manier te mobiliseren. In plaats van geweld te gebruiken is het daarom dialogisch van aard, er wordt dus 

gebruik gemaakt van geweldloze conflicten. Hierbij vindt er een wisselwerking plaats tussen een 

pragmatische insteek (conflict is nodig om macht te mobiliseren) en morele convicties (een onrechtvaardige 

situatie moet veranderd worden). 

Wanneer leiders voldoende bagage hebben gekregen en gemobiliseerd zijn, is het tijd om over te gaan tot 

actie. Deze actie is een publieke uiting om mensen een stem te geven in een open discussie met 

machthebbende partijen (in het geval van de campagne tegen de hoge rente betrof dit financiële 

instellingen). Mensen die een publieke taak hebben (overheden, financiële instellingen, bedrijven met veel 

geld, etc.) worden daarbij aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het common good. Bovendien 

wordt er gehandeld vanuit de stelregel: “Actie zit in de reactie.” Dus de acties van BBCO zijn bedoeld om 

een reactie van de machthebbers uit te lokken om de status quo te veranderen. Zoals gezegd, staan relaties 

bij dit alles telkens centraal. Er zal dus ook altijd worden ingezet op het in gesprek houden van degenen die 

een machtspositie hebben en zij die lijden onder een onrechtvaardige status quo. Daarin zit ook het 

democratische karakter van BBCO: in feite wordt iedereen betrokken in het proces en mensen worden 

gemobiliseerd om naar elkaar te blijven luisteren. Daarbij wordt er niet op basis van individuen gewerkt, 
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maar met groepen (bijvoorbeeld religieuze organisaties, scholen, sociale instellingen, etc.). Interessant is 

daarnaast dat samenkomsten van groepen die bij BBCO zijn aangesloten vaak een feestelijk karakter 

hebben en er wordt gebruik gemaakt van symbolische actie. Hiermee wordt er buiten het rationalistische 

en technocratische kader van veel publieke instellingen gestapt en ontstaat er ruimte voor andere vormen 

van communicatie. Overigens ontvangen IAF en Citizens UK nooit geld van de overheid, omdat ze beducht 

zijn voor het gevaar dat er dan in de machtsrelatie ontstaat. Financiële steun ontvangen zij van andere 

partijen, zoals kerken, Ngo’s en andere partijen. 

Campagnes hebben in de praktijk een wisselend effect: soms verandert er iets in de status quo en soms is 

er weinig zichtbaar effect. BBCO zet er echter op in om met de verschillende partijen in gesprek te blijven 

en om geduld te bewaren. Wanneer er een campagne is geweest, dan wordt deze geëvalueerd en 

vervolgens gaat het proces door van relaties bouwen, onderzoek doen naar de onderliggende problemen, 

in gesprek gaan met machthebbers, leiders opleiden en nieuwe campagnes voorbereiden.89 

§3.4 Koppeling met Brethertons politics of the church 

We hebben al iets kunnen zien van de reden waarom Bretherton BBCO inbrengt in zijn politieke theologie. 

Hij ziet het namelijk als een vehikel voor de kerk om te kunnen participeren in het publieke domein. 

Aangezien de civil society in de huidige context grotendeels wordt gedomineerd door de markt en de staat, 

acht Bretherton het noodzakelijk om met een alternatieve benadering te komen, waarin de kerk zichzelf 

kan zijn in het publieke domein. Omdat BBCO los van de staat functioneert (zij ontvangt geen financiële 

steun van de staat) biedt zij de kerk deze ruimte. Bovendien komt Bretherton in een theologische analyse 

van Alinsky en BBCO tot de conclusie dat zijn benadering goed aansluit bij Augustinus’ concept van het 

saeculum. Beide stellen namelijk dat de overheid ambivalent van aard is en dat het haar taak is om de 

beperkte vrede van het saeculum te bewaren. Bovendien zeggen zowel Alinsky als Augustinus dat je niet 

om de zondigheid van de mens heen kunt en daarom zullen er binnen politics ook noodzakelijkerwijs 

conflicten plaatsvinden. Deze conflicten dienen echter gebruikt te worden om mensen samen te binden. 

Deze benadering – die een tussenweg zoekt tussen idealisme en realisme – wordt door Bretherton 

aangeduid als conservatief radicalisme. In tegenstelling tot Reinhold Niebuhr biedt het echter ruimte voor 

de kerk en scheidt het liefde en macht niet van elkaar. Volgens Bretherton leidt deze benadering uiteindelijk 

tot gastvrijheid, omdat het ruimte geeft aan vreemdelingen om je op je eigen fouten te laten bevragen. 

Op basis van het bovenstaande komt Bretherton tot zijn concept van het ‘dubbel luisteren’. In de kerk is 

het luisteren naar de Schrift een van de centrale gebruiken, omdat zij gelooft dat zij daarin Gods stem kan 

verstaan. Bretherton voegt er echter aan toe dat het ook noodzakelijk is om naar je niet-gelovige ‘buren’ te 

luisteren. Door het luisteren naar anderen en naar de Schrift, kun je komen tot de juiste oordelen over 

situaties en bovendien zet het de liefde voor je naaste centraal. Bovendien daagt BBCO de kerk uit om uit 

                                                             
89 Idem, 111-173; Bretherton, CCP, 73-81; Rhodes, History of the future, 155-207 
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het privédomein te komen en om voor de zwakkeren in de samenleving op te komen, zonder dat zij zich 

aan hoeft te passen aan de publieke rationaliteit van de liberale samenleving. Daarin krijgt ze dus de 

mogelijkheid om zich profetisch uit te spreken naar de machthebbers en zo oordelen te vormen. Bovendien 

biedt de lokale politics van BBCO een alternatief voor het universalisme van het liberalisme. Waar de markt 

en de staat vaak op het internationale en nationale vlak gericht zijn, daar richt BBCO zich meer op het lokale. 

Daarmee verbindt zij burgerschap direct aan de plaats waar mensen wonen (place based) in plaats van dat 

het een abstract concept wordt. Tegelijk sluit dit de verbinding met het nationale en internationale niveau 

niet uit, ten diepste is alles met elkaar verbonden. Hiermee wordt er een derde weg gevonden ten opzichte 

van het abstracte universalisme van het liberalisme en het conservatisme van meer nationalistische 

benaderingen. Tenslotte komt Bretherton op basis van BBCO nog tot een plurale en associationele 

benadering van politics, maar daar ga ik in het volgende hoofdstuk dieper op in.90 

Nu we weten hoe Brethertons politieke theologie en politics of the church er in grote lijnen uitzien, is het 

tijd om te kijken hoe hij zich met deze gegevens positioneert in het Angelsaksische christendomdebat en 

hoe hij zich daarbij in het bijzonder verhoudt tot Hauerwas en O’Donovan. Daarmee zijn we aangekomen 

bij de laatste deelvraag van dit onderzoek en hebben we bijna de gegevens verzameld om tot een 

beantwoording van de hoofdvraag te komen.  

                                                             
90 Bretherton, CCP, 81-106, 210-222; Bretherton, RD, 3-9 
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Hoofdstuk 6: Luke Brethertons positie in het 

Angelsaksische christendomdebat 

 

§1 Inleiding 

Nu we in het vorige hoofdstuk in grote lijnen hebben gezien wat Brethertons politieke theologie en politics 

of the church zijn, zijn we bij het laatste onderdeel aangekomen: zijn inbreng in het Angelsaksische 

christendomdebat. Aangezien alle funderende lagen van de piramide nu gelegd zijn, zitten we nu in het 

topje van de piramide. Daarmee zijn we ook bij de laatste deelvraag aangekomen, die nog nodig is om in 

het volgende en laatste hoofdstuk de hoofdvraag te beantwoorden. 

De vijfde deelvraag luidt als volgt: “Hoe positioneert Luke Bretherton zich in het Angelsaksische 

christendomdebat met zijn concept van the politics of the church en hoe verhoudt hij zich daarmee in het 

bijzonder tot Stanley Hauerwas en Oliver O’Donovan?” In het beantwoorden van deze vraag ga ik als volgt 

te werk: allereerst werk ik in grote lijnen uit hoe Bretherton zich positioneert binnen het Angelsaksische 

christendomdebat (§2). Vervolgens werk ik uit hoe hij zich verhoudt tot Hauerwas en O’Donovan (§3), door 

hem eerst in gesprek te brengen met Hauerwas/christendomkritiek (§3.1) en daarna met 

O’Donovan/Augustiniaans calvinisme (§3.2). Tot slot kijk ik hoe hij zich tot de resterende posities verhoudt 

(§4), achtereenvolgens: theocratie (§4.1), liberalisme (§4.2), civil religion (§4.3) en confessioneel pluralisme 

(§4.4). 

 

§2 Positionering in het Angelsaksische christendomdebat 

Bretherton houdt zich in zijn schrijven niet expliciet bezig met het Angelsaksische christendomdebat, maar 

dat betekent niet dat het onmogelijk is om hem binnen dit debat te positioneren. Dit is het geval omdat hij 

zich wel uitlaat over de verhouding tussen kerk, staat en samenleving en omdat hij zich daarbij bovendien 

verhoudt tot theologen uit andere posities. Wanneer we namelijk kijken naar Brethertons positionering in 

het Angelsaksische christendomdebat, dan hebben we in het vorige hoofdstuk al vast kunnen stellen dat 

een Augustiniaanse eschatologie voor hem het regulerende principe is voor de positie van de kerk in de 

samenleving. Aan het eind van zijn Christianity and Contemporary Politics geeft hij echter een duidelijk 

inkijkje in zijn visie op de verhouding tussen kerk en staat. Daarbij volgt hij feitelijk de lijn van O’Donovan, 

die stelt dat de positie van de kerk contextueel is bepaald. Wanneer er door missionair succes een situatie 

ontstaat waarin christenen een meerderheid vormen in een specifieke context (zoals dat in de periode van 

het ‘christendom’ het geval was), dan hoeven we een established positie van de kerk niet af te wijzen. 

Wanneer dit echter niet het geval is, moet de kerk zich terughoudend opstellen. Bretherton bouwt hierop 
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voort en hij werkt consequenter dan O’Donovan uit wat dit voor de huidige westerse context betekent. 

Omdat christenen daarin een minderheid vormen en omdat er sprake is van een plurale context, moeten 

christenen zich inzetten voor een politics of common good. Feitelijk is dat een plurale benadering waarin 

alle partijen zich op een gelijke wijze inzetten voor het common good. Praktisch werkt Bretherton dit uit via 

zijn benadering van BBCO. Bretherton staat echter eveneens niet afwijzend tegenover de optie van een 

established positie van de kerk wanneer christenen wel een meerderheid vormen. In dat geval moeten zij 

zich inzetten voor een politics of hospitality, waarin christenen eveneens samenwerken met andere 

partijen, maar nadrukkelijker de leiding nemen. De lijn tussen beide benaderingen is echter vaag en kan in 

de praktijk verschillend tot uiting komen. Bovendien stelt Bretherton dat de context er ook voor kan zorgen 

dat de kerk in een positie van martelaarschap terecht komt, wat betekent dat er dus niet een 

overkoepelende benadering valt vast te stellen.91 

In Resurrecting Democracy werkt Bretherton uit hoe een politics of common good er in de praktijk uit zou 

kunnen zien. Dat doet hij met behulp van zijn etnografische onderzoek naar BBCO. Hij vindt dat BBCO 

feitelijk een vorm van consociational democratic politics is, met andere woorden: het is een benadering 

waarin de verschillende associationele verbanden (verenigingen) uit de samenleving een centrale rol 

krijgen, in plaats van een totalitaire staat of markt. We herkennen hier al iets van de invloed van Althusius, 

Kuyper en Dooyeweerd. In hoofdstuk 7 geeft Bretherton zich daar ook rekenschap van en hij benoemt hen 

daarbij ook. Hij stelt daar dat waar de kerk in de Middeleeuwen als ‘redder’ van de samenleving werd 

beschouwd, de staat (onder invloed van onder meer Hobbes, Schmitt en Hegel) deze rol in de loop van de 

geschiedenis heeft overgenomen. Daarbij werden corporale vormen van leven – zoals kerken – steeds meer 

geproblematiseerd. Althusius kwam echter met een alternatieve benadering, door constitutionele 

associaties centraal te stellen. In deze associaties hebben tradities een belangrijke plaats en worden 

mensen gevormd. Bovendien stonden deze associaties meer open voor gesprekken met niet-Europese 

volken, in plaats van het universalistische rationalisme van het liberalisme, dat overheersend over anderen 

werkte. Althusius’ benadering had een meer pluralistische insteek, waarbij relaties centraal stonden in 

plaats van legalisme en het gedeelde leven in plaats van het individu. Via denkers als De Tocqueville, Von 

Gierke en anderen zijn veel Westerse samenlevingen inmiddels sterker door dit denken beïnvloed. 

Bovendien speelt de notie van ‘soevereiniteit in eigen kring’ van Kuyper en de notie van subsidiariteit van 

het katholieke sociale denken daarbij een belangrijke rol. Een belangrijke valkuil voor dit denken is voor 

Bretherton echter dat de kerk gemarginaliseerd kan worden ten opzichte van de staat, zoals dat volgens 

hem bij Maritain en christendemocratische benaderingen gebeurt. BBCO daagt juist uit om een bottom-up 

benadering van politics serieus te nemen. Dan is er pas daadwerkelijk sprake van een representatieve 

democratie. Bovendien wordt er niet vanuit het individu geredeneerd, maar vanuit associaties waarin 

leidinggeven aan anderen wordt aangeleerd en gepraktiseerd. Daarmee wordt er een middenweg tussen 

                                                             
91 Bretherton, CCP, 210-222; Bretherton, RD, 9 
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een individualistische en een collectivistische benadering gegeven en worden mensen dus beschermd tegen 

despoten.92 

 

§3 Verhouding ten opzichte van Hauerwas en O’Donovan 

§3.1 Stanley Hauerwas (christendomkritiek) 

We hebben reeds gezien dat Stanley Hauerwas – net als andere christendomcritici zoals Yoder en 

McClendon – een belangrijke rol heeft gespeeld in de ecclesial-turn, waarbij de kerk als kerk participeert in 

de samenleving, in plaats van dat zij zich eerst moet aanpassen aan heersende vormen van samenwerking 

en communicatie. Dit komt tot uiting in het feit dat de kerk een politieke gemeenschap is, wat samenhangt 

met het feit dat Gods koningschap geen metafoor is, maar een daadwerkelijke realiteit. Deze nadruk is 

wellicht de belangrijkste invloed die Hauerwas op Bretherton heeft uitgeoefend, hoewel er ook andere 

overeenkomsten en invloeden te noemen zijn. Zo pleiten beiden voor een samenwerking tussen kerk en 

samenleving op ad hoc basis (wat Hauerwas tactiek noemt). Deze samenwerking vindt vooral plaats op 

grass-roots niveau. Dus voornamelijk op een lokaal niveau en bottom-up in plaats van top-down 

georganiseerd. Daaruit blijkt ook meteen iets van de kritiek die beiden hebben op de liberale natiestaat in 

het bijzonder en het liberalisme in algemene zin. Het belangrijkste bezwaar is daarbij misschien wel dat het 

liberalisme er alles aan doet om de kerk niet als kerk in het publieke domein te laten participeren. 

We kunnen ook stellen dat er belangrijke verschillen zijn tussen Bretherton en Hauerwas. Zo is Bretherton 

onder meer van mening dat Hauerwas te dualistisch is in zijn scheiding tussen de kerk en de rest van de 

samenleving. Hij zegt namelijk dat volgens Hauerwas de relatie tussen de kerk en haar context in de basis 

altijd op (geweldloos) conflict is gebaseerd. Volgens Bretherton is dit echter onjuist: het verschil tussen de 

kerk en haar omgeving is eschatologisch van aard. Hij vindt dat Hauerwas de rol van de Heilige Geest daarbij 

onvoldoende heeft verwerkt in zijn visie op kerk en samenleving. Op basis van O’Donovans 

pneumatologische eschatologie komt Bretherton tot de conclusie dat de lijn tussen christenen en niet-

christenen niet altijd duidelijk is, er zijn zowel overeenkomsten als verschillen. De kerk draagt haar 

getuigenis van God in zijn ogen daarom ook niet uit via sociale praktijken – zoals Hauerwas stelt – maar 

vanuit haar relatie met God. Het verschil tussen de kerk en haar omgeving is dat zij in de stad functioneert 

als tempel van de Heilige Geest, waar Gods aanwezigheid merkbaar wordt. De kerk is dus zowel gelijk aan 

deze wereld, als – in reactie op het Woord van God – verschillend. Op basis van de eerste Petrusbrief gelooft 

Bretherton dan ook dat er zowel vijandig als vriendschappelijk op de kerk kan worden gereageerd. 

                                                             
92 Bretherton, RD, 6-9, 219-242. Interessant om te benoemen is dat Bretherton op pagina 388 in noot 142 
aangeeft dat hij met zijn benadering feitelijk dicht bij de Nederlandse situatie komt. 
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Deze kritiek op Hauerwas betreft een zeer fundamenteel onderdeel van diens politiek-theologische visie en 

het uit zich daarom ook op verschillende vlakken. Zo vindt Bretherton dat de kerk teveel een tegencultuur 

is in Hauerwas’ denken, volgens Bretherton moet zij zich zowel constructief als alternatief opstellen. 

Bovendien benadrukt hij meer de ambiguïteit van de werkelijkheid van het saeculum, waar Hauerwas meer 

een ultieme strijd tussen goed en kwaad lijkt te zien in de verhouding tussen gelovigen en niet-gelovigen. 

Bretherton is dan ook genuanceerder over de mogelijkheid voor christenen om overheidstaken uit te 

voeren. Verder zien we bij Hauerwas een pacifistische insteek, terwijl Bretherton een rechtvaardige oorlog 

benadering aanhangt. Met zijn Augustiniaanse benadering laat Bretherton zich dan ook nadrukkelijker door 

de context en de praktijk bepalen dan Hauerwas’ anabaptistische insteek. 

Toch is het interessant om waar te nemen dat Bretherton via BBCO praktisch gezien op sommige punten 

toch dicht bij de christendomkritische benadering komt. Zo hebben we reeds gezien dat Hauerwas de relatie 

tussen kerk en samenleving primair schetst als een relatie van (geweldloos) conflict. Ook BBCO maakt 

gebruik van conflict in de relatie tussen onderdrukten – die bij Bretherton mede door de kerk een stem 

krijgen – en machthebbers. Het verschil is dat BBCO conflict gebruikt om in gesprek te komen, terwijl voor 

Hauerwas het conflict een blijvend karakter heeft. Daarnaast hebben we ook al kunnen zien dat bij beiden 

een bottom-up benadering (grass-roots politics) centraal staat. Daarbij speelt bij beiden de eschatologie 

een belangrijke rol: voor Bretherton is dat de notie van het saeculum en voor Hauerwas een radicale 

eschatologie, die veel overeenkomsten heeft met die notie. Kortgezegd stellen beide dat het koninkrijk van 

God nog tot haar volledige vervulling moet komen en dat daarom het aardse handelen in de huidige tijd 

wordt gekenmerkt door haar beperkingen. Vooral in het kleine kunnen we getuigend aanwezig zijn, we 

moeten geen grote messiaanse pretenties hebben. Overigens staat Bretherton ook sympathiek tegenover 

Hauerwas’ deugdethiek en zijn nadruk op de kerk als leergemeenschap, waarvan hij stelt dat Hauerwas 

daarin voortbouwt op McIntyre. Wel verwijt Bretherton Hauerwas dat hij te weinig aandacht heeft voor de 

praktijk en geleefde ervaringen in zijn schrijven.93 

§3.2 Oliver O’Donovan (Augustiniaans calvinisme) 

Dat O’Donovan een belangrijke rol speelt in Brethertons denken, is inmiddels wel duidelijk. We kunnen in 

feite stellen dat de ruggengraat van Brethertons politieke theologie bestaat uit O’Donovans notie van het 

‘Christusgebeuren’, verbonden aan diens eschatologie, ecclesiologie en pneumatologie. Dit heeft alles te 

maken met het feit dat beiden geworteld zijn in een Augustiniaanse eschatologie. Het zal daarom ook niet 

verbazen dat er veel overeenkomsten tussen beide zijn, waarvan ik er hier een aantal zal noemen, zonder 

uitputtend te willen zijn. Als eerste kunnen we de notie noemen dat Gods koningschap een daadwerkelijke 

realiteit is, in plaats van een metafoor. Bovendien neemt Bretherton van O’Donovan over dat rechtspreken 

                                                             
93 Bretherton, HH, 105-114; Bretherton, CCP, 16-18, 53-57, 71-81, 188-199; Bretherton, RD, 7-9, 307 (noot 14). 
Zie ook Rhodes, History of the future, 1-20 voor de centrale plaats van conflict bij BBCO, wat hij overigens 
congregation based community organizing (CBCO) noemt. 
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(judgment) de belangrijkste overgebleven taak is van de overheid en dat zij hiervoor andere partijen (kerk, 

civil society, etc.) nodig heeft. Ten tweede geldt voor beiden dat het ‘Christengebeuren’ een centrale rol 

speelt in de geschiedenis. Het is zowel bepalend voor het handelen van de kerk als de overheid en ook de 

morele kennis wordt door Christus’ opstanding bepaald. Als derde komt de notie van het saeculum bij 

beiden nadrukkelijk terug en dat uit zich onder meer in de ambiguïteit van het aardse leven: goed en slecht 

zijn met elkaar verweven en kunnen niet nadrukkelijk van elkaar gescheiden worden. Bovendien waken 

beide voor messiaanse pretenties bij de kerk of de overheid: zij moeten zich beperken tot het kleine. Een 

vierde punt – dat voortkomt uit de bovenstaande punten – is dat de kerk bij beiden als kerk in het publieke 

domein moet handelen. Zij maakt – in het verborgene – onderdeel uit van de nieuwe samenleving en haar 

handelen wordt daardoor bepaald. Doordat ze echter gebruik moet maken van aardse goederen, moet ze 

niet vooruitlopen op de komende realiteit. Als vijfde delen beide een kritiek op het liberalisme, met name 

in de huidige laatmoderne tijd. Toch zien beide ook voordelen van het liberalisme. Voor O’Donovan uitte 

zich dat in de vroegmoderne tijd en Bretherton bouwt daar feitelijk op voort door te stellen dat een liberale 

constitutionele orde eigenlijk onmisbaar is als framewerk voor de staat. 

Het is echter minstens zo interessant om te kijken waar de verschillen tussen Bretherton en O’Donovan 

liggen. Allereerst betreft dit een inhoudelijk punt. Zoals we al hebben kunnen zien, komt Bretherton met 

een aanpassing op de uitwerking van de vier momenten van het ‘Christusgebeuren’ in de kerk. Volgens 

Bretherton uit het vierde moment – dat verbonden is met Hemelvaart en Pinksteren – zich in de gastvrijheid 

van de kerk en in het sacrament van vasten en feesten. De notie van gastvrijheid – tevens een belangrijke 

verwijzing naar de interim-situatie waarin we leven – speelt een zeer centrale rol in Brethertons politieke 

theologie en de houding van de kerk. Het is daarmee dan ook een belangrijke aanpassing op O’Donovans 

positie. Een tweede belangrijk kritiekpunt van Bretherton op O’Donovan is dat hij volgens Bretherton 

onvoldoende oog heeft voor de praktijk in zijn politieke theologie. We zouden Brethertons benadering 

daarom in zekere zin ook als een praktische verwerking van O’Donovans politieke theologie kunnen zien. 

Zoals we in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk hebben kunnen lezen, werkt Bretherton in zekere zin 

consequenter uit wat in potentie aanwezig is in O’Donovans christendomtheorie. Dit leidt ertoe dat 

Bretherton tot twee opties komt: een samenleving met een meerderheid van christenen, waarin de kerk 

een established positie krijgt (politics of hospitality) of een plurale context waarin alle groepen hun eigen 

inbreng hebben (politics of common good). Interessant is dat Bretherton nadrukkelijk uitwerkt wat de 

gevolgen zijn van de plurale context van de huidige Westerse samenleving. Via zijn concept van BBCO komt 

hij daarmee erg dicht bij een confessioneel pluralistische insteek en dan lijkt hij ineens verder weg te staan 

van O’Donovan. Dit laat zien dat niet alleen de theologische concepten erg belangrijk zijn om te bepalen 

wat iemands positie in het christendomdebat is, maar dat ook diens analyse van de praktijk en de aanwezige 
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‘handvatten’ (zoals bijvoorbeeld BBCO, de Fairtradebeweging, etc.) om daarop te reageren een cruciale rol 

spelen.94 

Tot dusver hebben we kunnen zien dat Bretherton in zijn benadering dicht bij O’Donovan staat en dat hij 

wat verder van Hauerwas af staat, hoewel er ook belangrijke overeenkomsten met Hauerwas zijn en 

verschillen met O’Donovan. Hieronder zullen we zien hoe hij zich tot de andere deelnemers van het 

Angelsaksische christendomdebat verhoudt. 

 

§4 Verhouding ten opzichte van de andere deelnemers 

§4.1 Theocratie 

Tussen Brethertons benadering en de theocratische benadering zijn er zowel belangrijke overeenkomsten 

als verschillen te benoemen. Een belangrijke overeenkomst is dat beide ervoor kiezen dat christenen voluit 

vanuit hun eigen identiteit zouden moeten deelnemen in het publieke leven. Daarbij wordt de kerk door 

beiden erkend als politieke realiteit. Bovendien staan beiden niet afwijzend tegenover een established 

positie van de kerk. Het verschil daarin is echter dat theocraten nadrukkelijker voor deze benadering kiezen 

en Bretherton het meer laat afhangen van de context (hoewel theocraten dat niet volledig uit het oog 

verliezen). Pas wanneer er door missionair succes een meerderheid van christenen is, kiest hij ervoor om 

de kerk deze positie te geven. Zij dient dan echter wel een gastvrije kerk te zijn. Wanneer de kerk in de 

minderheid is, kiest Bretherton echter voor een plurale benadering. 

Een belangrijk verschil is dat theocraten stellen dat het koninkrijk van God feitelijk al is aangebroken, ook 

in de aardse situatie. Bretherton benoemt op basis van een Augustiniaanse eschatologie dat het koninkrijk 

van God nu slechts in het verborgene is aangebroken en dat haar voleinding nog moet plaatsvinden. Hij is 

dan ook een stuk terughoudender over de taken van de overheid, net als O’Donovan ziet hij het als haar 

voornaamste taak om recht te spreken. Bovendien zal Bretherton met zijn concept van gastvrijheid en het 

‘dubbel luisteren’ dat daaraan verbonden is, zelfs in de situatie van een christelijke meerderheid meer 

openheid creëren voor de inbreng van niet-gelovigen dan de theocratische benadering (en nog 

nadrukkelijker wanneer er sprake is van een plurale context). Verder laten theocraten zich in hun 

benadering sterker sturen door het Oude Testament, waarin er nadrukkelijker wordt uitgegaan van een 

samenleving die wordt geregeerd door het koninklijke en priesterlijke gezag. Daardoor zijn theocraten 

sterker geneigd om de kerk en de overheid twee handen op een buik te laten zijn in een ‘christelijk land’ 

dan Bretherton, die nadrukkelijker de mogelijkheid van een kritische distantie tussen beiden inbouwt. 

                                                             
94 Bretherton, HH, 61-88, 95-115; Bretherton, CCP, 16-18, 48-58, 152-158, 210-222; Bretherton, RD, 7-9, 307 
(noot 14) 
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§4.2 Liberalisme 

Bretherton is kritisch op het liberalisme, maar hij wijst het niet volledig af. Zo zegt hij dat de liberale 

constitutionele orde nodig is als uitgangspunt voor de staat, het vormt een onderdeel van de aardse 

(contingente) vrede van het saeculum. De manier waarop het liberalisme functioneert in de huidige context, 

is echter problematisch. Volgens Bretherton krijgen de markt en de staat namelijk een totalitaire positie 

ten opzichte van de civil society en religieuze instellingen. Volgens hem zijn alle onderdelen nodig in de 

samenleving, waarbij hij ook wel over body politics spreekt: iedereen maakt onderdeel uit van de body 

politics en zou daarom betrokken moeten worden bij het beoordelen (judgment) van wat het goede is; dat 

is ware democratie. Door het liberalisme wordt religieuze inbreng in dit proces bovendien uitgesloten. Dat 

is ook de reden waarom Bretherton via het vehikel van BBCO tot een participatie van de kerk in de 

samenleving komt, omdat zij daardoor wel daadwerkelijk vanuit haar eigen identiteit kan participeren. Het 

liberalisme propageert daarom ook onterecht een pluralistische benadering te zijn, omdat het van tevoren 

de spelregels bepaalt waarmee andere groepen mogen deelnemen in het publieke debat. 

Een belangrijke reden voor het liberalisme om religie uit het publieke domein te bannen, is omdat het tot 

conflicten zou leiden. Volgens Bretherton is dit problematisch, omdat conflicten onlosmakelijk verbonden 

zijn met het politieke leven. Conflicten zijn daarom ook niet per definitie goed of slecht, omdat ze ons 

helpen om betere oordelen (judgments) te maken. Het gaat erom hoe we met conflicten omgaan en hoe 

we ze oplossen: met of zonder geweld. Zo komt Rawls dus onterecht tot de noodzaak van een publieke 

rationaliteit, wat feitelijk onderdrukkend werkt. Het zal daarom ook niet verbazen dat Bretherton het 

noodzakelijk vindt dat mensen vanuit hun ‘dikke’ overtuigingen deel kunnen nemen in de publieke ruimte. 

De levensbeschouwelijke overtuigingen bepalen namelijk waarom iemand een bepaald ethisch standpunt 

heeft. Verder verwijt Bretherton Rawls dat andere vormen van communicatie dan verbale rationaliteit 

worden uitgesloten in het publieke debat. We hebben kunnen zien dat er binnen BBCO meer ruimte is voor 

andere vormen van (verbale en non-verbale) communicatie, onder meer in de vorm van symbolische actie 

zoals festiviteiten.95 

§4.3 Civil religion 

In zijn kritiek op het liberalisme, heeft Bretherton in de civil religion benadering zowel een mede- als 

tegenstander. Beiden delen de overtuiging dat religie in het publieke domein een plaats zou moeten krijgen, 

maar hoe dat er in de praktijk uit zou moeten zien, daarin zijn hun meningen verdeeld. Net als het 

liberalisme zijn de aanhangers van civil religion namelijk een voorstander van een vorm van publieke 

rationaliteit, iets waar Bretherton afwijzend tegenover staat. Bovendien heeft hij er moeite mee dat de kerk 

bij de civil religion benadering feitelijk gemuilkorfd wordt en dat de christelijke inbreng in het publieke 

domein alleen via de civil society of vanuit de overheid kan, hoewel dat niet betekent dat Bretherton 

                                                             
95 Bretherton, CCP, 45-53; Bretherton, RD, 210-211 
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afwijzend staat tegenover christelijke participatie via de civil society of de overheid. Voor hem is het 

belangrijk dat de kerk zich als kerk mengt in het publieke domein; de ‘verdunde’ vorm van de civil religion 

benadering is daarom voor hem niet toereikend.  

Bretherton staat ambivalent tegenover de nadruk van civil religion dat er een ‘midden’ nodig is in de 

samenleving. Enerzijds stelt hij dat wanneer er een meerderheid van christenen is, zij dan het ‘midden’ 

(deels) voor zich op mogen eisen. Anderzijds kiest hij bij een context waarin er verschillende kleinere 

groepen zijn voor een plurale insteek, waarbij het ‘midden’ dus voorlopig openblijft. Verder valt het op dat 

Bretherton een sterkere nadruk legt op theologische argumenten om zijn benadering te onderbouwen, 

terwijl civil religion meer gebruik maakt van sociaalwetenschappelijke inzichten. Voornamelijk voor de 

eschatologie en ecclesiologie betekent dat dat er bepalende verschillen zijn. Waarschijnlijk zou Bretherton 

stellen dat civil religion de onderlinge spanning tussen verschillende groepen te gemakkelijk probeert op te 

lossen. En bovendien dat ze het verschil tussen christenen en andere groepen teveel wegredeneren.96 

§4.4 Confessioneel pluralisme 

Zoals we hebben kunnen zien, komt Bretherton via zijn analyse van de huidige context uit bij een plurale 

benadering. Het is dan ook niet verrassend dat er een aantal nadrukkelijke overeenkomsten zijn waar te 

nemen tussen Brethertons benadering en het confessionele of principiële pluralisme. Daarbij verwijst hij 

zelfs naar mannen als Althusius en Kuyper, die een funderende rol hebben gespeeld voor aanhangers van 

het confessionele pluralisme. Deze invloed wordt bijvoorbeeld zichtbaar in een nadruk bij zowel Bretherton 

als de confessionele pluralisten op een ‘dikke’ inbreng door verschillende groepen in het publieke domein, 

waarbij religie nadrukkelijk een rol mag spelen. Ook maken beiden bij deze inbreng gebruik van de civil 

society (feitelijk is BBCO ook een vorm van input vanuit de civil society), waarbij alle burgers dus actief 

participeren in het publieke domein. Ook werken beiden met een eschatologische horizon, die ervoor zorgt 

dat de huidige tijd gekenmerkt wordt door beperkingen. Bij het confessionele pluralisme uit zich dat vooral 

in het ‘directionele’ pluralisme: omdat de waarheid in God verborgen is, kunnen we nu maar tot een beperkt 

kennen komen. Bretherton werkt het in zijn notie van het saeculum uit, waarin ambivalentie en het 

beperkte van het goede centraal staan. 

Daarnaast zijn er ook belangrijke verschillen tussen Bretherton en het confessionele pluralisme. We kunnen 

bijvoorbeeld stellen dat een plurale benadering voor Bretherton niet principieel is, maar voortkomt uit een 

praktische benadering. Zoals we eerder hebben kunnen zien, staat Bretherton niet direct afwijzend 

tegenover een established positie voor de kerk, wanneer zij door missionair succes een meerderheid vormt 

in een bepaalde context (overigens zijn aanhangers van het confessionele pluralisme hier ook niet eenduidig 

over). Omdat de kerk in de westerse context echter op dit moment een minderheid vormt, moet zij zich 

neerleggen bij een plurale benadering, waarin zij een gelijke inbreng heeft als andere groepen. Binnen het 

                                                             
96 Bretherton, CCP, 16-18; Bretherton, RD, 35-40 
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confessionele pluralisme heeft een plurale benadering een principiëler karakter, omdat het volgens hen 

past bij de diversiteit die God in de schepping heeft gelegd (met betrekking tot cultureel en ‘associationeel’ 

pluralisme) of passend is bij de interim-situatie van het saeculum (met betrekking tot ‘directioneel’ 

pluralisme). We moeten echter wel stellen dat de aanhangers van het confessioneel pluralisme daarmee 

een voluit christelijke inbreng niet afwijzen (hoewel ze wel wijzen op terughoudendheid). Een ander 

belangrijk verschil is de positie van de kerk: voor confessionele pluralisten maakt de kerk onderdeel uit van 

de verbanden van de civil society. Bretherton gelooft echter dat er een eschatologisch verschil is tussen de 

kerk en andere groepen: de kerk maakt al onderdeel uit van de nieuwe samenleving. In het saeculum is dit 

echter nog niet zichtbaar, het kan alleen vanuit geloof worden waargenomen. Praktisch zal de kerk in een 

samenleving waar weinig mensen christelijk zijn daarom wel behandeld worden als een van de verbanden 

van de civil society.97 

Met het weergeven van Brethertons positie binnen het Angelsaksische christendomdebat, hebben we alle 

gegevens binnen om tot een conclusie van dit onderzoek te komen. In het volgende hoofdstuk zal ik daarom 

aan de hand van de hoofdvraag van dit onderzoek en met behulp van alle gegevens uit de voorgaande 

hoofdstukken de belangrijkste zaken naar voren halen in antwoord op de probleemstelling. 

  

                                                             
97 Bretherton, CCP, 210-222; Bretherton, RD, 6-9, 219-242 
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Hoofdstuk 7: Conclusie 

 

§1 Inleiding 

Nu we in de voorgaande hoofdstukken alle deelvragen hebben behandeld, is het tijd om over te gaan tot 

de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek. Daarbij vormden de eerste drie deelvragen 

(hoofdstuk 2 t/m 4) het fundament om in de laatste twee deelvragen (hoofdstuk 5 en 6) daadwerkelijk op 

Brethertons eigen positie in te kunnen gaan. In deze conclusie zullen daarom de laatste twee deelvragen 

het meest nadrukkelijk aan bod komen, hoewel daar belangrijke elementen uit de andere drie deelvragen 

in terug zullen komen. 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: “Hoe werkt Luke Bretherton zijn concept van the politics of 

the church uit en hoe positioneert hij zich daarmee binnen het Angelsaksische christendomdebat?” In de 

tweede paragraaf van dit hoofdstuk zal ik deze hoofdvraag beantwoorden door eerst in te gaan op 

Brethertons politics of the church (§2.1) en daarna op zijn positie in het Angelsaksische christendomdebat 

(§2.2). Tot slot zal ik een aantal suggesties geven voor vervolgonderzoek (§3). 

 

§2 Beantwoording hoofdvraag 

§2.1 Politics of the church 
Omdat de hoofdvraag feitelijk uit twee delen bestaat, zal ik eerst ingaan op hoe Bretherton zijn concept van 

the politics of the church uitwerkt en daarna hoe hij zich daarmee positioneert binnen het Angelsaksische 

christendomdebat. Allereerst is het goed om vast te stellen dat ik met politics of the church bedoel hoe de 

kerk zich in het publieke domein mengt ten behoeve van het common good en betrokken is bij het maken 

van beoordelingen (judgments), zie hiervoor ook mijn definitie in hoofdstuk 1 (§4). Zoals we in hoofdstuk 5 

hebben kunnen lezen, wordt Brethertons ecclesiologie bepaald door een Augustiniaanse eschatologie en 

bovendien bouwt hij voort op O’Donovans uitwerking van het ‘Christusgebeuren’ op de kerk. Dit betekent 

onder meer dat de kerk reeds onderdeel uitmaakt van de nieuwe samenleving, terwijl zij nog in het aardse 

gebeuren van het saeculum aanwezig is. Door de Heilige Geest participeert zij dus ten dele in het ‘reeds’, 

maar ook moet zij door het ‘nog niet’ gebruik maken van aardse goederen. Omdat Christus in het 

‘Christusgebeuren’ zijn troon bestijgt, is er hierbij sprake van een politiek gebeuren. Dit betekent ook dat 

de kerk politiek aanwezig is in de samenleving en dat haar aanbidding van God een politiek karakter kent. 

Vervolgens hebben we ook kunnen zien dat Bretherton tot een aanpassing van het schema van O’Donovan 

komt, waardoor gastvrijheid een centraal thema is voor de politieke participatie van de kerk. Net als 

Christus heeft zij een uitnodigende houding naar vreemdelingen en is zij als gast/gastheer aanwezig in een 
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omgeving waarin zij ten diepste een vreemdeling is. Dit uit zich onder meer in de notie van het ‘dubbel 

luisteren’: christenen luisteren zowel naar de Schrift als naar hun ongelovige ‘buren’, om tot juiste oordelen 

te komen. Bovendien uit het zich in alternatieve manieren van publieke participatie, waaronder in de 

hospicebeweging, de Sanctuary movement en BBCO. Vooral het laatste is voor Bretherton een belangrijk 

vehikel voor de participatie van de kerk in het publieke domein, omdat het een derde weg biedt tussen 

assimilatie en afzondering. Hierin reageert hij op een context waarin volgens hem de kerk en de civil society 

worden overheerst door een dominante staat en markt. BBCO daagt de kerk daarom uit om uit het 

privédomein te komen en om voor de zwakkeren in de samenleving op te komen door zich profetisch uit te 

spreken. Daarnaast helpt het de kerk om gericht te zijn op haar eigen omgeving (place based) in plaats van 

een abstracte universalistische gerichtheid. Tot slot komt Bretherton via BBCO tot een pluralistische 

benadering in de samenleving, waarin de kerk met andere groepen moet samenwerken. 

§2.2 Positie in het Angelsaksische christendomdebat 
Voor zijn positionering in het Angelsaksische christendomdebat komt Bretherton nog met een belangrijke 

aanvulling op het bovenstaande. Net als O’Donovan stelt hij op basis van een Augustiniaanse eschatologie 

dat de context bepalend is voor de positie van de kerk in de samenleving. Bij een meerderheid van 

christenen leidt dit tot een politics of hospitality, waarin de kerk een established positie krijgt. Wanneer zij 

een minderheid uitmaakt en onderdeel is van een plurale context, pleit hij voor een politics of common 

good: feitelijk een pluralistische insteek, waarbij verschillende groepen met elkaar moeten samenwerken 

in het publieke domein. In de huidige Westerse context is volgens Bretherton het tweede het geval en 

daarom komt hij uit bij een pluralistische benadering. 

Uit het bovenstaande kunnen we afleiden dat Bretherton feitelijk een Augustiniaans calvinistische positie 

aanhangt, maar dat hij in de huidige context praktisch dicht bij de confessioneel pluralistische insteek in de 

buurt komt. In zijn benadering staat hij het dichtst bij O’Donovan, op wie hij ook expliciet voortbouwt. Maar 

doordat hij nadrukkelijker zoekt naar een inbedding in de huidige context en dus naar een praktischere 

benadering, komt hij wel met aanpassingen op O’Donovan, of hij werkt consequenter uit waar die voor 

staat. Met deze praktische benadering geeft hij weer een nieuwe draai aan het Angelsaksische 

christendomdebat, omdat deze vooral op basis van concepten en principes wordt gevoerd door de andere 

deelnemers. Brethertons benadering geeft meer openheid om op de context in te spelen en heeft dus ook 

de mogelijkheid om van benadering te veranderen. In de huidige context is dat voor hem vooral pluraal, 

maar in een andere context zou het er in de praktijk meer theocratisch (als er een meerderheid van 

christenen is) of christendomkritisch (bij een vervolgde kerk) uit kunnen zien. Zoals gezegd ligt deze potentie 

ook in O’Donovans benadering, maar hij werkt de gevolgen ervan minder consequent uit. De grond voor 

deze open benadering ligt dan ook in de basis van een Augustiniaanse eschatologie. Daarom kunnen we 
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Bretherton uiteindelijk het beste in een Augustiniaans calvinistische positie plaatsen in het Angelsaksische 

christendomdebat.98 

We hebben kunnen zien dat Bretherton praktisch veel overeenkomsten heeft met de confessioneel 

pluralistische benadering. De belangrijkste verschillen zijn de achterliggende concepten en de positie van 

de kerk bij beiden. Met name dat laatste is belangrijk, omdat Brethertons benadering een duidelijkere 

publieke positie aan de kerk als kerk geeft. Daarmee sluit hij zich aan bij de benadering van Hauerwas 

(christendomkritisch), O’Donovan en deels bij de theocratische benadering. In een andere context zou 

Bretherton wellicht dichter bij deze benaderingen staan, in het geval van een christelijke meerderheid 

(theocratie en O’Donovan) of martelaarschap (christendomkritiek). Door zijn benadering via BBCO heeft 

Bretherton bovendien een aantal overeenkomende kenmerken met Hauerwas, door een nadruk op grass-

roots politics en het belang van (geweldloze) conflicten. Het dualisme van Hauerwas tegenover de kritisch-

constructieve houding van Bretherton zorgt echter voor belangrijke verschillen. Tot slot staat Bretherton 

het verst van het liberalisme en – in mindere mate – civil religion af. Met hen deelt hij het belang van een 

liberale staatsinrichting, maar daarnaast zijn er voornamelijk verschillen. Kortgezegd zouden we kunnen 

stellen dat Bretherton pleit voor een gastvrije en mondige kerk in het publieke domein, die vanuit haar 

eigen identiteit zowel de samenleving, de markt als de staat profetisch aanspreekt en luisterend uitnodigt 

om gezamenlijk bij te dragen aan het common good. 

 

§3 Discussie 

In de inleiding van dit onderzoek heb ik aangegeven dat ik vanwege de relatieve onbekendheid van 

Bretherton heb gekozen voor een beschrijvend onderzoek en voor een inkadering binnen het 

Angelsaksische christendomdebat. Daarmee heeft dit onderzoek een beperkte scopus: het is vooral 

bedoeld om Bretherton in de Nederlandse context te introduceren en te koppelen aan de relatie tussen 

kerk, samenleving en staat. Om zijn concepten en vooral zijn praktische handreikingen vruchtbaarder te 

maken voor de Nederlandse context, zou het echter zeer waardevol zijn als er in de toekomst ook 

onderzoeken zouden komen naar een inkadering van Brethertons politieke theologie binnen de 

Nederlandse context. Daarbij ligt zijn voornaamste kracht ten opzichte van andere denkers in zijn praktische 

benadering, hoewel zijn concept van gastvrijheid zeker ook een waardevolle aanvulling is. Meer onderzoek 

op dat gebied zou daarom ook waardevol zijn. Dat geldt in het bijzonder voor zijn gebruik van BBCO als 

vehikel voor de kerk en christelijke organisaties om in het publieke domein te participeren. Daar ligt in mijn 

ogen waardevol materiaal voor de Nederlandse context waarin de kerk in het kader van de WMO weer 

                                                             
98 Deze eschatologie komt minder naar voren in andere door Augustinus beïnvloedde posities, die vaak onder 
invloed van de natuurwet van Thomas van Aquino minder oog hebben voor het saeculum en het 
eschatologische verschil tussen de kerk en niet-christenen. 
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nadrukkelijker in beeld is gekomen. Omdat Bretherton zowel oog heeft voor de meerwaarde voor de kerk 

om zich in het publieke domein te mengen als voor de valkuilen van een te dominante markt en overheid, 

ligt daar een interessante derde weg voor kerken en religieuze organisaties, die mogelijk voor de 

Nederlandse context ook bruikbaar is. Omdat BBCO (los van overheidsbemoeienis) naar mijn weten een vrij 

onbekend fenomeen is, is het de moeite waard om erachter te komen wat de vruchtbaarheid ervan is in 

onze context. 

Bovendien wordt het debat over de verhouding tussen kerk en staat en de ruimte voor religie in het 

publieke domein in de Nederlandse context minder nadrukkelijk vanuit de politieke theologie gevoerd dan 

de Angelsaksische context. Met name de posities van Hauerwas (christendomkritiek), O’Donovan en 

Bretherton (Augustiniaans calvinisme) zijn daarbij minder bekend – hoewel Hauerwas en O’Donovan in 

theologische kringen inmiddels enige bekendheid hebben verworven – en zouden een waardevolle 

aanvulling kunnen zijn. Daarom zou er bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan kunnen worden naar de 

vruchtbaarheid van Brethertons benadering met betrekking tot deze thematiek in de Nederlandse context. 

Tot slot zou er gekeken kunnen worden naar hoe Bretherton zich bijvoorbeeld tot de gereformeerde of 

baptistenidentiteit verhoudt. In dit onderzoek heb ik daar in mijn inleiding wat aandacht aan besteed, 

vanwege de gremia ten behoeve waarvan ik dit onderzoek heb gedaan. Ik ben er echter verder niet expliciet 

op ingegaan, omdat dit onderzoek zich concentreerde op Brethertons positie binnen het Angelsaksische 

christendomdebat. 
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