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“Vroeger had ik eens in de kring van mijn katholieke collega’s in Tübingen gesproken over de ‘Kerk als ruimte 

van vrijheid’. Toen oogstte ik een dreunend gelach zonder enig commentaar dat ter zake was, hetgeen mij 

bevreemdde en aan het hart ging. *…+ Een typerend voorbeeld van het feit dat collega’s in de theologie zich in 

vrolijk gezelschap dikwijls onbekommerd kritisch tonen en zich ‘vrij’ gedragen, maar in het openbaar echter 

nauwelijks een vrij en onverschrokken woord riskeren om ‘wat gefluisterd wordt, van de daken te 

verkondigen” 

       Hans Küng, Bevochten vrijheid. Herinneringen, p. 414. 
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Inleiding  

 

Kun je ‘kerk’ en ‘vrijheid’ samen denken? Kunnen mensen in een kerk in alle vrijheid geloven? 

Het hangt er maar net van af wat je je voorstelt bij ‘kerk’, en wat je verstaat onder ‘vrijheid’. 

Betekent in vrijheid geloven: ieder zijn eigen Jezus, zoals cineast Paul Verhoeven recent zijn eigen 

Jezusbeeld heeft gepresenteerd?1 Is het een expressie van vrijheid in de kerk dat je gelooft ‘in 

een God die niet bestaat’?2 Of plaats je je dan buiten de kerk als gemeenschap, ook al behoor je 

nog wel bij het instituut?  De Evangelische Kirche Deutschland (EKD) publiceerde in 2006 een 

visiedocument waarin zij stelt dat vrijheid behoort tot de kernwaarden van haar identiteit.3 Deze 

stelling komt tot uitdrukking in de titel van dit visiedocument van de EKD: Kirche der Freiheit. 

Deze vrijheid komt voort uit ‘Bindung an Jesus Christus’. Het gaat om vrijheid die geen willekeur 

is, maar tot uitdrukking komt in de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de kerk, 

en deel te nemen aan het leven van de kerk in een open houding naar anderen. De EKD spreekt 

hier over een vorm van vrijheid die samengaat met verbondenheid: ‘Binding aus Freiheit 

mündet in een Ja zur Kirche als sichtbarer Gemeinschaft der Glaubenden’.4 Vanuit dit specifieke 

profiel van christelijke vrijheid beschrijft de EKD vervolgens hoe zij tegen de tendens van 

afnemende ledenaantallen in wil werken aan nieuwe vormen van kerk-zijn die aan de vrijheid 

van het geloof ten grondslag liggen.  

Via de EKD komen we terecht bij het thema van deze scriptie: de relatie van kerk en 

vrijheid. De EKD omschrijft ‘vrijheid’ met woorden als verbondenheid en verantwoordelijkheid. 

Dat roept de vraag op wat de EKD hier met vrijheid bedoelt, en hoe die juist tot uitdrukking 

komt in verbondenheid met Jezus Christus en met de kerk als gemeenschap van gelovigen: hoe 

kan die kerk als gemeenschap, maar ook als een instituut de vrijheid van mensen bevorderen, 

waarborgen en tot ontplooiing laten komen? Op het eerste gezicht lijkt het niet waarschijnlijk 

dat kerken in een moderne samenleving als thuishavens voor de menselijke vrijheid worden 

beschouwd. In een moderne samenleving wordt menselijke vrijheid vaak in verband gebracht 

met noties als individualiteit, morele autonomie, zelfbeschikking en zelfontplooiing. Kan een 

kerkgemeenschap de individualiteit, morele autonomie, zelfbeschikking en zelfontplooiing van 

mensen zo waarborgen en bevorderen dat hun vrijheid tot ontplooiing komt? Vanuit een 

moderne benadering van vrijheid waarin zelfbeschikking en zelfontplooiing centraal staan lijkt 

                                                 
1
 Vgl. Geza Vermes, Ieder zijn eigen Jezus, vert. uit het Engels door Eduard Verhoef, Baarn: Ten Have, 2002, 

vert. van: The changing faces of Jesus, London: Penguin, 2000; Paul Verhoeven, Jezus van Nazaret. Een 
realistisch portret, Amsterdam: Meulenhoff, 2008.  
2
 Vgl. Klaas Hendrikse, Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee, Amsterdam: 

Nieuw Amsterdam, 2007.  
3
 Vgl. Kirche der Freiheit. Perspektiven für die Evangelische Kirche im 21. Jahrhundert. Ein Impulspapier des 

Rates der EKD, Hannover: Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, 2006. 
4
 Kirche der Freiheit, p. 13. 



7 

 

het meer voor de hand te liggen de kerk als bedreiging dan als katalysator van menselijke 

vrijheid te zien. Want zet een door de kerk voorgeschreven of gewenste manier van leven de 

vrijheid van mensen niet onder druk? Staan normatieve geloofsdocumenten, overgeleverde 

rituelen en normen en waarden uit de kerkelijke traditie de waarborging, bevordering en 

ontplooiing van menselijke vrijheid niet in de weg? Is spreken over een ‘bevrijding tot de kerk’ of 

‘de vrijheid om kerk te zijn’ niet contradictio in terminis?5  

In veel kerkgemeenschappen hebben de moderne noties van vrijheid die we hierboven 

hebben genoemd steeds meer waarde gekregen: de vanzelfsprekendheid van verbondenheid 

met een kerkgemeenschap ‘van generatie op generatie’ lijkt te verdwijnen. In plaats daarvan 

lijken steeds meer mensen te willen kiezen voor een kerk ‘die bij hen past’.6 Een andere tendens 

lijkt te zijn dat de pluriformiteit en pluraliteit van geloofsopvattingen en geloofsbeleving is 

toegenomen. Persoonlijke geloofsexpressie lijkt steeds zwaarder te gaan wegen dan bestaande 

expressies van geloof zoals belijdenisgeschriften uit de kerkelijke traditie of andere 

geloofsdocumenten die gemeenschappelijk geloof verwoorden.7 Dat de kerk normen en waarden 

voor moreel gedrag zou kunnen voorschrijven staat al langere tijd onder druk. In veel 

protestantse kerken en denominaties lijken voorgeschreven morele opvattingen al bijna 

helemaal verdwenen. In de rooms-katholieke kerk is het gezag van encyclieken over moreel 

gedrag bij veel mensen omstreden. Doordat moderne noties van vrijheid in kerken steeds meer 

waarde hebben gekregen lijkt daardoor het samenbindende karakter van geloof onder grote 

druk te staan. Individuele vrijheid in de vorm van zelfbeschikking, zelfontplooiing en 

individualiteit lijkt moeilijk verenigbaar met de kerk opgevat als een instituut dat geloof wil 

overdragen van generatie op generatie, en met een kerk als een gemeenschap met 

gemeenschappelijke geloofsovertuigingen met door de kerkelijke traditie bepaalde rituelen en 

geloofsexpressie. Mensen nemen de vrijheid, om hun eigen geloof vorm te geven, en kiezen er zelf 

voor om zich al dan niet bij een kerkgemeenschap aan te sluiten.  

Uit de hierboven aangeduide tendensen komt een spanning naar voren tussen de kerk 

als een geloofsgemeenschap en een instituut aan de ene kant, en een modern vrijheidsbegrip aan 

de andere kant. Als vrijheid inderdaad tot de kernwaarden van het christelijk geloof behoort, 

dan kunnen we vragen: waar komt dan deze spanning tussen kerk en vrijheid vandaan? 

                                                 
5
 Vgl. Reinhard Hütter, Bound to be free, p. 1: ‘What is so great about freedom being Christian? The freedom te 

be church.’ Hütter stelt vervolgens dat christenen de vrijheid die tot de kern van het geloof behoort verraden, 
als de kerk een privé-instelling voor religieuze overtuigingen wordt. Hütter meent dat vrijheid in de kerk 
gepaard moet gaan met gehoorzaamheid aan ‘core practices and distinct, normative teachings expressed in 
doctrine and dogma.’ (p.3).  
6
 Vgl. Ralf Miggelbrink, Einführung in die Lehre von der Kirche, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 

2003, p. 19-20. Miggelbrink wijst erop dat religie in de 20
e
 eeuw steeds intensiever een kwestie van individuele 

keuzes is geworden. Daaruit volgt een ‘crisis’ voor de kerk als instituut.  
7
 Vgl. Hermann Häring, Glaube ja – Kirche nein? Die Zukunft christlicher Konfessionen, Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002.  
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Hanteert de kerk een vrijheidsbegrip dat op gespannen voet staat met noties waarmee een 

modern vrijheidsbegrip wordt omschreven? Of is de kerk vanwege haar eigen karakter een 

gemeenschap en een instituut dat moderne vrijheid maar moeilijk verdraagt? Op het eerste 

gezicht lijkt dit laatste in het EKD-visiedocument het geval als daar wordt gesteld dat vrijheid 

‘binding aan Jezus Christus’ betekent. Zijn ‘binding’  en ‘zelfbeschikking’  wel verenigbaar? En 

waarom volgt uit die ‘binding’ de bereidheid deel uit te maken van de kerk als een gemeenschap 

van gelovigen?  

In deze scriptie proberen we te verhelderen hoe het begrip vrijheid betekenis kan 

hebben in de context van de kerk als een gemeenschap van mensen met gemeenschappelijke 

geloofsovertuigingen, rituelen en normen en waarden. Met betrekking tot het begrip vrijheid 

kunnen we vragen of, en hoe de kerk als geloofsgemeenschap een rol kan spelen in het 

vormgeven, ontplooien en waarborgen van de vrijheid van mensen. Deze vraag komt op bij het 

lezen van een aantal belangrijke publicaties uit het oeuvre van de Zwitserse theoloog Hans Küng.  

Hans Küng (1928-) is een Zwitserse rooms-katholieke theoloog die het in zijn loopbaan 

als priester en theoloog regelmatig aan de stok heeft gehad met de leiding van de rooms-

katholieke kerk. Wie Küngs autobiografische herinneringen leest kan begrijpen dat Küng zijn 

eigen leven bestempelt als een strijd voor vrijheid.8 Er werd een geheim dossier over hem 

aangelegd, omdat zijn theologische publicaties bij de kerkleiding in Rome aanleiding gaven tot 

verontrusting over het orthodoxe gehalte van zijn theologische opvattingen. Uiteindelijk kreeg 

Küng in 1979 een officieel leerverbod: hij mocht namens de rooms-katholieke kerk niet langer 

theologie onderwijzen aan de Eberhard-Karls- Universiteit in Tübingen. Küng bleef theologie 

doceren in Tübingen, maar niet langer officieel namens de rooms-katholieke kerk.  

Waarom Küng bestuderen om de relatie van kerk en vrijheid te verhelderen? Hans Küng 

heeft de schijnbare tegenstelling tussen ‘kerk’ en vrijheid’ in de moderniteit als vertrekpunt voor 

zijn eigen ecclesiologische benadering genomen. Küng probeert die tegenstelling te overwinnen 

met zijn ‘tegen’-stelling dat de kerk in haar essentie een ‘ruimte voor de vrijheid’ is. Volgens 

Küng moet deze essentie vervolgens ook in de concrete gestalte van de kerk zichtbaar zijn. We 

gaan in deze scriptie na hoe Küng het negatieve karakter van de relatie van kerk en vrijheid wil 

omkeren in een positieve relatie. We richten ons daarbij aan de ene kant op het vrijheidsbegrip 

dat Küng hanteert, en aan de andere kant op het kerkmodel dat Küng ontwikkelt. We gaan na 

hoe Küng wil komen tot een positieve relatie tussen ‘kerk’ en ‘vrijheid’. De veronderstelling dat 

het relevant is om Küngs ecclesiologie aan de hand van het door hem gehanteerde begrip 

                                                 
8
 Het eerste deel van Küngs memoires heeft als titel Erkämpfte Freiheit, verschenen in 2002 bij Piper, München. 

Nederlandse vertaling: Bevochten vrijheid. Memoires, Kok:Kampen, 2003. Het tweede deel heeft als titel 
Umstrittene Wahrheit. Erinnerungen, Piper: München, 2007. Nederlandse vertaling: Omstreden waarheid. 
Memoires, Kampen: Ten Have, 2008. 



9 

 

vrijheid te verhelderen is het vertrekpunt van deze scriptie. We doen dit vanuit de volgende 

vraagstelling, die tweeledig is: 

 

Op welke wijze integreert Hans Küng een vrijheidsbegrip in zijn kerkmodel dat zowel verband 

houdt met de ideeën over vrijheid van het individu in de moderne westerse samenleving , als ook 

met de kerk opgevat als instituut en als gemeenschap van gelovigen? Welke aspecten van Küngs 

kerkmodel komen door de integratie van dit vrijheidsbegrip mogelijkerwijs onder spanning te 

staan?  

 

We willen deze vragen beantwoorden met behulp van vier deelvragen, die we in vier 

hoofdstukken beantwoorden. 

  

In het hoofdstuk 1 gaan we na welke betekenis vrijheid heeft in een moderne samenleving 

waarin de kernwaarden van de Verlichting een centrale rol spelen. In dit hoofdstuk vragen we:  

welke noties kenmerken een modern vrijheidsbegrip? We gaan daarvoor na vanuit welke 

levenshouding mensen in de moderniteit hun ideeën over vrijheid ontwikkelen en hun vrijheid 

ervaren. Vervolgens willen we een moderne levenshouding en de daarmee gepaarde 

opvattingen over vrijheid in context plaatsen door moderne ideeën over vrijheid in verband te 

brengen met ideeën over vrijheid in de Griekse stadsstaat, en in de Reformatie. Van daaruit 

zetten we een aantal moderne benaderingen van vrijheid op een rijtje. Tenslotte proberen we 

moderne ideeën over vrijheid te typeren.  

 

In hoofdstuk 2 verhelderen we Hans Küngs ideeën over vrijheid, vooral vanuit zijn analyse van 

de moderne samenleving. De deelvraag voor dit hoofdstuk is: als Küng spreekt over vrijheid, waar 

heeft hij het dan over? In dit hoofdstuk staat vooral Küngs publicatie Christ Sein (1974) centraal. 

In deze analyse is bij Küng zowel waardering voor een moderne benadering van vrijheid, maar 

wijst hij ook op de schaduwzijden die een modern vrijheidsbegrip met zich meebrengt. We 

geven weer hoe Küng vanuit het christelijk geloof een oplossing zoekt die de schaduwzijden van 

een moderne benadering van vrijheid overstijgen. We zullen zien dat in Küngs oplossing de 

christologie een belangrijke rol speelt.    

 

In hoofdstuk 3 richten we ons op Küngs kerkmodel, dat hij uitwerkt in Die Kirche (1967). Eerst 

willen we daarvoor de basisstructuur van dit kerkmodel in kaart brengen, om vervolgens te 

vragen: op welke wijze integreert Küng zijn vrijheidsbegrip in zijn kerkmodel? In dit hoofdstuk 

komen een aantal lijnen samen. Küngs ideeën over vrijheid worden afgezet tegen de structuur 
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van zijn kerkmodel. Dit betekent dat we twee belangrijke publicaties van Küng met elkaar in 

verband proberen te brengen: Die Kirche en Christ Sein.  

 

In hoofdstuk 4 trekken we conclusies aan de hand van de hoofdvraag voor deze scriptie. We 

geven het resultaat van de verheldering van Küngs vrijheidsbegrip en de betekenis daarvan in 

zijn kerkmodel.  Daarnaast vragen we welke aspecten van Küngs kerkmodel door de integratie van 

het begrip ‘ vrijheid’  wellicht onder spanning komen te staan? Aan de hand van deze vraag komen 

we weer terug op de hierboven geformuleerde spanning tussen een modern vrijheidsbegrip en 

de kerk als een instituut en gemeenschap van gelovigen.  
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Hoofdstuk 1 – Vrijheid en moderniteit  

 

De Zwitserse rooms-katholieke theoloog Hans Küng beschrijft het eerste deel van zijn 

levensherinneringen aan de hand van het begrip vrijheid. Dit eerste deel heeft als titel 

‘Erkämpfte Freiheit’. In deel II is het sleutelwoord waarheid.9  Küngs staat niet alleen in zijn 

autobiografische aandacht voor ‘vrijheid’. Vrijheid functioneert regelmatig als sleutelbegrip in 

biografische geschiedschrijving. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een grote hoeveelheid moderne 

(auto)biografieën en memoires die in hun titel of ondertitel het woord vrijheid dragen10. Vrijheid 

is een begrip waarmee mensen hun eigen bestaan proberen te begrijpen.11. Küngs memoires 

laten duidelijk zien dat de identiteit van mensen in relatie tot hun sociale omgeving een 

belangrijke rol speelt in een moderne benadering van vrijheid. De grote betekenis die vrijheid in 

een moderne samenleving heeft wordt weerspiegeld in haar sociale structuren: zonder de  

‘moderne vrijheden’: vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en vrijheid van politieke 

vergadering is een moderne democratie niet voorstelbaar. Vrijheid is een sleutelwoord in een 

moderne samenleving.12  

Het belang van de sociale leefomgeving bij het doordenken van het begrip vrijheid blijkt 

al bij antieke Griekse filosofen als Aristoteles, die nadenken over de inrichting van het leven in 

een Griekse polis, de stadsstaat. Moderne denkers knopen voor een deel bij deze politieke 

benadering van vrijheid aan. Maar in hun denken vormt zich ten opzichte van klassiek Griekse- , 

maar ook nieuwtestamentische- of middeleeuws-scholastieke ideeën van vrijheid tegelijk een 

nieuw concept.13 Dat komt vooral door een andere en meer geconcentreerde aandacht voor de 

                                                 
9
 Zie noot 6. Küng hoopt nog een derde deel aan zijn memoires toe te voegen.   

10
 Vgl. bijv. (auto)biografieën van: Nelson Mandela: ‘no Easy Walk to Freedom’, Nikos Kazantakis, Dietrich 

Bonhoeffer, Ferdinand Tönnies, Boris Jeltsin, Benoite Groult, Mikhail Bakunin, George Sand, Voltaire, Clara 
Wichmann, Winston Churchill, F.D. Roosevelt, Thomas Merton, Thomas Jefferson, Alice Walker, Bob Marley 
11

 Vgl. E. Coreth: ‚ „Freiheit“ ist ein Grundwort menschlichen und christlichen Selbstverrständisses’, ‘Zur 
Problemgeschichte Menschlicher Freiheit’, Zeitschrift für Katholische Theologie 94 (1972), 257-289. 
Verschillende filosofiewoordenboeken en overzichten van westerse ideeëngeschiedenis wijzen erop dat 
vrijheidservaringen al een rol spelen in het filosofische denken van de Griekse oudheid, vgl. bijv. Günther Figal, 
‘Freiheit’, Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. 3 F-H, p. 313; W. Warnach, ‚Freiheit I.II.’, Historisches 
Wörterbuch der Philosophie, band 2: D-F, J. Ritter red., Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971-
2007, merkt hierbij op dat ‘vrijheid’ zowel in het Grieks als Latijn aanvankelijk geen filosofisch begrip was noch 
onderwerp van thematische doordenking.  
12

 Vgl. ‘Liberty’ in Maryanne Cline Horowitz red., New Dictionary of the History of Ideas, vol 3, Detroit: Scribner, 
2005, p. 1272: ‘Liberty is an integral concept in Western political and social thought. Liberty as an inalienable 
social and political attribute of individuals emerged in the formation of the modern political discourse in the 
West.’ ; Jörg Dierken: ‘Freiheit ist ein klassischer Leitbegriff der Moderne’, in Jörg Dierken & Arnulf von 
Scheliha, Freiheit und Menschenwürde. Studien zum Beitrag des Protestantismus, Tübingen: Mohr Siebeck, 
2005, p. 1. Charles Taylor: ‚*…+ what is universal in the modern world ist he centrality of freedom as a good.‘, 
Sources of the Self, The Making of the Modern Identity, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 395. 
13

 Coreth, a.w., p. 257, 289, wijst zowel op een crisis als op een ‘erstaunliche Kontinuität von Grundeinsichten’ 
tussen een klassiek vrijheidsbegrip en dat van de Griekse en christelijke traditie. R. Spaemann  spreekt over 
‘Aufnahme, Umformung und Überschreitung´ van het vrijheidsbegrip in de moderne tijd ten opzichte van het 
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positie van de mens als individu. Dat individu staat in het middelpunt van het moderne denken. 

Eén van de gevolgen daarvan is dat de vermeende, verworven, bevochten en bedreigde vrijheid 

van mensen in het middelpunt van de aandacht komt te staan in de moderne tijd. Vrijheid wordt 

in modern denken daarom wel beschouwd als samenvatting van het mens-zijn zelf.14  

Dat vrijheid zo nauw verbonden wordt met de moderne samenleving en met de identiteit 

van moderne mensen wil nog niet zeggen dat in die moderne samenleving volstrekt helder is 

wat vrijheid in de moderniteit betekent. Jörg Dierken wijst erop dat het intensieve ‘gebruik’ van 

het begrip vrijheid in de moderniteit er toe kan leiden dat spanningen in het vrijheidsbegrip zelf 

onvoldoende worden waargenomen. Daardoor kan het vrijheidsbegrip een grote mate van 

ondoorzichtigheid krijgen die de interpretatie ervan uiterst complex maakt. 15 

In dit hoofdstuk gaan we een aantal definities en interpretaties van het begrip vrijheid 

na. Daarbij letten we er op of er bepaalde terugkerende noties naar voren komen die als 

kenmerkend voor moderne ideeën van vrijheid kunnen worden beschouwd. Allereerst komt het 

al genoemde nauwe verband tussen moderniteit en vrijheid aan de orde. Vervolgens gaan we 

verder in op de hierboven al aangestipte betekenis van de sociale omgeving van mensen in 

relatie tot hun vrijheid. Deze relatie speelt in ideeën over vrijheid in de antieke Griekse filosofie 

een rol. Het gaat dan om de sociale context van de stadsstaat. Daarnaast gaan we in op de 

hernieuwde betekenis van ‘vrijheid’  in de theologie van de Reformatie. Met behulp van deze 

twee verhelderingen willen we het contrast van moderne en voor-moderne ideeën over vrijheid 

scherper maken. Tegen die achtergrond willen we moderne ideeën over vrijheid kort typeren.  

 

§ 1.1. Moderniteit als levenshouding  

 

We gaan verder in op de relatie van moderniteit en vrijheid door eerst na te gaan wat nu 

eigenlijk met ‘moderniteit’ bedoeld wordt. Als moderniteit en vrijheid zo nauw samenhangen, 

dan zou dit moeten blijken uit het ‘karakter’ van de moderniteit. We behandelen voor de 

verheldering van het begrip moderniteit twee beknopte omschrijvingen van moderniteit uit 

filosofie-encyclopedieën. In een lemma ‘Modernity’ wordt moderniteit in de eerste plaats 

beschreven vanuit het verschil met wat premodern is. Dit verschil tussen modern en premodern 

                                                                                                                                                         
antieke-, laatantieke- en middeleeuwse denken,  ‘Freiheit IV.’, Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 2: 
D-F, J. Ritter red., Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971-2007, p. 1088.

 

14
 Reinhard Hütter definieert moderniteit vanuit een nieuw antwoord op de vraag: ‘What constitutes the 

human as the human? What makes us who we essentially are? The epoch of modernity defined itself by 
rejecting Christianity’s answer to the question … Modernity offered instead a new and different answer. 
Freedom itself was the very core of what constituted the human as human’, vgl. Bound to be Free. Evangelical 
Catholic Engagements in Ecclesiology, Ethics and Ecumenism, Grand Rapids: Eerdmans, 2004, p. 7. 
15

 Vgl. Dierken, a.w., p. 2.  
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zou vooral te maken hebben met een veranderde opvatting over de betekenis van 

(wetenschappelijke) kennis voor het wereldbeeld van mensen:   

 

‘[...] the modern world is enlightened, scientific and disappointed, whereas its 

predecessor was superstitious, gullible and magical. Hence philosophical debates 

about the scope and limits of reason and science touch the crux of the concept of 

modernity.’16  

 

De moderne mens is verlicht, verlost van bepaalde beperkingen en belemmeringen doordat hij 

de wereld ziet door de bril van (zelf verkregen) kennis. Deze kennis levert een andere 

wereldbeschouwing op, die niet of minder bepaald is door magisch (bij)geloof. Moderniteit 

geldt in deze omschrijving als de houding waarmee de mens de wereld tegemoet treedt.  

In een ander lemma ‘Modernity’, vinden we een vergelijkbare omschrijving van een 

moderniteit als levenshouding: ‘a condition, mentality, or syndrome presenting characteristic 

dilemmas to human beings that remain both defining and unresolvable’. Deze levensinstelling is 

niet beperkt tot één bepaalde historische periode: ‘aspects of the modern condition can arise at 

any time.’ Bij het moderniteits-‘syndroom’ horen volgens dit lemma als belangrijkste 

kenmerken:  

 

-het afwijzen van traditionele vormen van autoriteit,  

-een lineaire benadering van tijd in plaats van een cyclische,  

-emancipatie van zowel gemeenschappen als individuen,  

-een wereldbeschouwing waarin empirische waarneming overheerst  

-en een groot vertrouwen in ‘problem-solving’ door nieuwe technieken. 17  

 

We noemen nog een derde omschrijving van moderniteit van socioloog Anthony Giddens. 

Giddens omschrijft moderniteit aan de hand van een aantal kenmerkende fenomenen: 

 

 ‘At its simplest, modernity is a shorthand term for modern society or industrial 

civilization. Portrayed in more detail, it is associated with (1) a certain set of 

attitudes towards the world, the idea of the world as an open transformation by 

human intervention; (2)a complex of economic institutions, especially industrial 

                                                 
16

 Vgl. Jonathan Rée, lemma  ‘Modernity’, The Concise Encyclopedia of Western Thought, Jonathan Rée & J.O. 
Urmson red.,  London/New York: Routledge, 1995

3
 ; Rée noemt naast vervreemding: ‘science, commerce, 

capitalism, police, print, surveillance, cheap travel, atheism, bureaucratic rationality, urbanism, consumerism, 
democracy’, als voorstellen voor criteria van moderniteit.  
17

 Vgl. Elisabeth Ellis, lemma ‘Modernity’, New Dictionary of the History of Ideas vol 4, Maryanne Cline Horowitz 
red.,  Detroit: Scribner, 2005.  
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production and a market economy; (3) a certain range of political institutions , 

including the nation-state and mass democracy. Largely as a result of these 

characteristics, modernity is vastly more dynamic than any previous type of social 

order. It is a society - more technically, a complex of institutions - which unlike 

any preceding cultures lives in the future rather than the past.’18  

 

Bij Giddens vinden we ook de eerder genoemde omschrijving van moderniteit als een 

levenshouding (‘attitude’). Giddens vult deze levenshouding vooral in als een positieve ‘outlook’ 

naar de omringende wereld. De wereld wordt niet gezien als ‘magisch’, en daarmee maar voor 

een deel voor mensen toegankelijk, maar geldt als een gebied dat te exploreren en veranderen 

valt. Daarnaast geldt moderniteit bij Giddens ook als een omschrijving van de manier waarop de 

moderne geïndustrialiseerde samenleving in politiek en economisch opzicht al georganiseerd 

is. Daarbij gaat het om een graad van organisatie die veel complexer is dan in een premoderne 

samenleving.  

We concluderen op basis van bovenstaande typeringen: moderniteit is een attitude, 

levensinstelling die concreet tot uitdrukking komt in de manier waarop de moderne 

samenleving is georganiseerd. In deze attitude staat een actieve, beheersende en op de 

toekomst gerichte rol voor de mens in het middelpunt. De mens beschikt over verschillende 

‘instrumenten’ om zijn fysieke en sociale omgeving tegemoet te treden en te veranderen, 

waarbij vooral het vergaren en gebruiken van door empirische waarneming verkregen kennis 

hoog wordt gewaardeerd.  

In bovengenoemde omschrijvingen van moderniteit speelt het begrip vrijheid geen 

expliciete rol. Uit een aantal van de hierboven genoemde aspecten van moderniteit blijkt wel 

een levensinstelling die zou kunnen worden omschreven als onbevangenheid ten opzichte van 

de omringende wereld. Onderdeel van die onbevangenheid is de zelfstandigheid waarmee 

mensen de hun omliggende wereld tegemoet treden, interpreteren, los van de 

levensbeschouwing die door een autoriteit als de kerk wordt aangereikt. Het afwijzen van deze 

autoriteit betekent een vorm van emancipatie. Maar veel verder dan het aanwijzen van zulke 

mogelijk- onderliggende verbanden tussen moderniteit en vrijheid komen we hier op basis van 

de woordenboekomschrijvingen nog niet.  

 

§ 1.2. Verschillende vormen van vrijheid 

 

Van de lemma’s over moderniteit gaan we naar een aantal benaderingen van vrijheid. 

Opvallend in die omschrijvingen is dat vrijheid niet wordt voorgesteld als een eenvormig 

                                                 
18

 Anthony Giddens, Christopher Pierson red., Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of 
Modernity, Cambridge: Polity Press, 1998, p. 94. 
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begrip, maar steeds wordt ‘onderverdeeld’ in een aantal verschillende aspecten.  Een bekende 

20e eeuwse omschrijving van vrijheid in twee verschillende aspecten is de door Isaiah Berlin 

opnieuw geïntroduceerde indeling van vrijheid in positieve en negatieve vrijheid. Onder 

positieve vrijheid verstaat Berlin ‘zelfbeschikking’ of  ‘autonomie’, negatieve vrijheid betekent 

de afwezigheid van belemmeringen en beperkingen die door anderen zijn opgelegd. 19 Aan deze 

twee vormen van vrijheid koppelde Berlin later twee vragen: bij negatieve vrijheid hoort de 

vraag: in hoeverre wordt er over mij beschikt? De vraag die bij positieve vrijheid hoort is: wie 

beschikt over mij?20 

Een andere verdeling van vrijheid die teruggaat op G.W.F. Hegel benoemt drie aspecten van 

vrijheid.21 In deze indeling wordt vrijheid opgesplitst in ‘liberties’ en in ‘freedom’. ‘Liberties’ zijn 

gekoppeld aan rechten: het zijn vormen van vrijheid die verankerd zijn in bij wet vastgelegde 

grondrechten. Het verschil tussen ‘liberty’  en ‘freedom’ is dat een  ‘liberty’ een individueel recht 

is dat zegt wat een mens volgens de wet toegestaan is. ‘Freedom’ drukt uit waartoe een individu 

in staat is. De drie vormen van vrijheid -afgeleid van de indeling van Hegel- zijn: 

1. morele vrijheid: de vrijheid (‘freedom’) om zelf ethische keuzes te maken. Deze vrijheid 

veronderstelt gewetensvrijheid, en kan bij wet worden vastgelegd in individuele  

keuzevrijheid. 

2. burgerlijke vrijheid: de vrijheden (‘liberties’) van individuen waarmee de maatschappij 

is geordend, bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting.  

3. politieke vrijheid: hier gaat het bijvoorbeeld om de vrijheid van individuen om zichzelf 

in politieke vergaderingen te organiseren.  

Naast de indelingen die verbonden zijn aan de namen van Berlin en Hegel noemen we nog een 

derde indeling.22 In die indeling is sprake van drie ‘concentrische cirkels’ van vrijheid: 

1. vrijheid in de verhouding van een mens tot wat buiten hem is. De vrijheid van deze 

verhouding bestaat daarin dat een mens ‘kan doen wat hij wil’. 

2. vrijheid als een aangeboren of verworven verhouding van de mens tot zichzelf en zijn 

eigen handelen. Vrijheid bestaat hier in het kunnen-willen: een mens handelt niet uit 

willekeur of instinct, maar vanuit zijn wil.  

3. vrijheid als een basisconditie van de mens: de mens is zelf de bron van wat hij wil.  

 

Uit deze verschillende vormen van vrijheid kunnen we opmaken dat vrijheid de ‘kwaliteit’ of 

het ‘karakter’ van bepaalde relaties of verhoudingen uitdrukt tussen de mens en zijn (sociale) 

                                                 
19

 Vgl. Werner Heun, ‘Freiheit. IX Soziologisch, politisch, juridisch’, Religion in Geschichte und Gegenwart, Band 
3 F-H, H.D. Betz e.a. red., Tübingen: Mohr Siebeck, 1998. 
20

 Vgl. Shogimen, a.w. p. 1275. 
21

 Vgl. Shogimen, ‘Liberty’, a.w., p. 1272. 
22

 Vgl. R. Spaemann, ‘Freiheit IV’, a.w., p. 1088. 
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omgeving, en de verhouding van de mens tot zichzelf. Daarnaast heeft vrijheid te maken met het 

vastleggen van deze verhoudingen in de juridische regels van een samenleving. Deze 

vastgelegde regels drukken rechten die mensen wat betreft hun eigen vrijheid hebben en 

waarop ze zich kunnen beroepen. Met vrijheid wordt uitgedrukt wat mensen onderling hebben 

afgesproken en vastgelegd over de manier waarop ze met elkaar samenleven in een 

maatschappij. Bij deze manier van samenleven hoort dat elke mens bepaalde rechten heeft die 

hij kan gebruiken, en waarop hij zich ook kan beroepen. Vervolgens zegt vrijheid ook iets over 

hoe een mens ‘in elkaar zit’. Een mens wordt niet (alleen) gedreven door instincten, maar kan 

vrijwillig handelen, handelen vanuit zijn eigen wil. Dat een mens ‘vrij’ is heeft te maken met zijn 

of haar identiteit. Vrijheid heeft aan de ene kant te maken met de identiteit van de mens, maar 

blijkbaar is die identiteit niet zo onaantastbaar, dat het vertalen van die identiteit in bij wet 

vastgelegde ‘vrijheden’ achterwege kan blijven.    

 

§ 1.3.  Moderne ideeën over vrijheid in context  

 

Voor een verdere verheldering van de relatie van vrijheid en moderniteit willen we willen nu 

twee momenten in het westerse denken over vrijheid kort bespreken om een achtergrond te 

scheppen waartegen moderne ideeën over vrijheid zich scherper aftekenen. Daarom volgt nu 

een korte aanduiding van ideeën over vrijheid in de klassieke Griekse stadsstaat, met daaraan 

gekoppeld de doordenking daarvan bij Aristoteles. Vervolgens benaderen we moderne ideeën 

over vrijheid vanuit het contrast met het vrijheidsbegrip van de Reformatie, in het bijzonder in 

de theologie van Maarten Luther.  

 

1.3.1 Vrijheid in de Griekse stadsstaat: wie beschikt over wie? 

 

We noemden de vraag van Berlin naar wie de ‘beschikking’ heeft over de mens. Die benadering 

van vrijheid raakt aan een politieke benadering van vrijheid in de klassiek Griekse stadsstaat. In 

de Griekse stadsstaat is het begrip vrijheid op twee manieren van belang: in de eerste plaats 

kreeg het begrip vrijheid betekenis in de vergelijking tussen de positie van een vrij man en een 

slaaf in de polis. Daarnaast had het begrip vrijheid betekenis in verhouding tussen verschillende 

(stads)staten. 23   

De vrijheid of soevereiniteit van de polis had dezelfde connotatie als de vrijheid van de 

vrije man in de polis. In beide gevallen betekent vrijheid: niet onder vreemde heerschappij 

                                                 
23

 Vgl. voor het volgende: E. Coreth, a.w., p. 257-268 ; Hans-Werner Bartsch, ‘Freiheit III.’, Theologische 
Realenzyklopädie, Band XI, Gerhard Krause, Gerhard Müller e.a. red., Berlin: De Gruyter, 1976-2006;  W. 
Warnach, ‚Freiheit I.II.’, a.w. , p. 1067-1069; Friedo Ricken, ‘Freiheit I. Philosophisch’, Lexicon für Theologie und 
Kirche, Band 4, Freiburg: Herder, 1995, p. 95-98. 
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staan. Positief gezien betekende de ‘ soevereiniteit’ van de vrije man dat hij rechten had: het 

recht, bijvoorbeeld, om aan het politieke leven van de stadsstaat deel te nemen. Dat recht 

maakte de vrije man tot een burger: in de stadsstaat vielen vrijheid en burger-zijn daarmee 

samen, want het burgerrecht onderscheidde vrijen van slaven.  

Aristoteles pakt de politieke connotatie van vrijheid op in zijn filosofische doordenking 

van vrijheid. Hij definieert vrijheid als: er niet zijn vanwege een ander, maar voor jezelf. Een vrij 

burger is er voor zichzelf: de oorzaak van zijn handelen ligt niet bij een meester, zoals bij een 

slaaf. Vooronderstelling bij deze benadering van vrijheid is steeds de begrenzing van de 

stadsstaat. Ook de burger die zijn eigen ‘heer’ was, was niet ‘autonoom’ in een moderne zin, 

maar onderworpen aan de regels van de polis.   

Naast deze politieke opvatting van vrijheid ontwikkelt Aristoteles een concept van 

morele vrijheid, waarbij hij overigens het begrip ‘vrijheid’ (eleutheria) niet gebruikt. Aristoteles 

spreekt over ‘vrijwillig’ moreel handelen. Deze vrijwilligheid veronderstelt hij op basis van de 

bestaande plichten die het leven in de stadsstaat met zich meebrengt. Het hebben van plichten 

is bij Aristoteles het uitgangspunt voor menselijke vrijheid, niet andersom. Bij Immanuel Kant 

speelt deze verhouding van plicht en menselijke vrijheid later weer een centrale rol. Aristoteles 

gaat in zijn reflectie op vrijwillig moreel handelen uit van een ‘macht’ die de mens binnen bereik 

heeft, waarin hij ‘vrijwillig’, niet uit dwang, in staat is om in redelijkheid het goede of kwade te 

kiezen.  

De benadering van vrijheid in relatie tot de grenzen (‘ plichten’ ) die in een geordende 

samenleving als de Griekse stadsstaat gelden is relevant voor de verheldering van de relatie van 

kerk en vrijheid bij Küng. De context van de polis met zijn nomos die de grenzen en 

voorwaarden voor het samenleven aangeven is vergelijkbaar met de kerk als gemeenschap en 

instituut met een eigen orde, structuur en traditie waarbinnen de vrijheid van mensen tot 

ontplooiing kan komen. Daarnaast zijn de twee vragen van Berlin: ‘in hoeverre wordt er over 

mij beschikt’, en: ‘wie beschikt over mij?’ relevant in de doordenking van een christelijk 

vrijheidsbegrip. Want juist in de christelijke theologie staat het bevrijdende handelen waarmee 

God over de onvrijheid van mensen beschikt centraal.  

 

1.3.2. Vrijheid door bevrijding. Ideeën over vrijheid in de Reformatie 

 

Bij de opkomst van de moderniteit komt de beschikking van God als sleutel voor menselijke 

vrijheid in een ander licht te staan. Waar bij Luther de dubbele houding van knechtschap en 

vrije heerschappij de gestalte van de christelijke vrijheid uitdrukt, staat, ondanks een radicaal 

andere rol voor de kerk, de beschikking van God over menselijke vrijheid nog altijd in het 

middelpunt. In de moderne tijd wordt elke beschikking die van buiten de mens zelf komt 
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problematisch. In dat licht laten het premoderne (reformatorische) antwoord en het moderne 

antwoord op de genoemde vragen van Berlin heel helder zien welke verschuivingen in het 

denken over menselijke vrijheid optreden met de opkomst van het moderne denken.  ‘Der 

neuzeitliche Mensch kann sich weder als Knecht eines Gottes noch als Knecht seiner selbst 

verstehen; er versteht sich von vornherein und in jeder Hinsicht als frei’, aldus Eberhard Jüngel 

in zijn boek over de betekenis van de rechtvaardigingsleer. 24 Jüngel merkt op dat de moderne 

mens grote moeite heeft met ‘rechtvaardiging’ als sleutelbegrip voor vrijheid. Er is een wissel 

omgegaan: terwijl Maarten Luther over vrijheid altijd spreekt in de verhouding van heer en 

knecht, in termen van ‘Herrschaft’ en ‘Dienst’, gaan die metaforen in een modern kader heel 

anders functioneren. Bij Luther veronderstelt rechtvaardiging bindingen waardoor een mens 

geknecht is. Bevrijding van dit ‘knechtschap’ schept pas vrijheid. Moderne vrijheid, als een aan 

alles voorafgaand menselijke gegeven staat daarmee in schril contrast: vrijheid wordt niet 

gegeven, maar is een gegeven.  

Jüngel is er overigens van overtuigd dat het moderne vrijheidsbewustzijn voor een deel 

juist is voortgekomen uit de rechtvaardigingsleer van de Reformatie25. Weliswaar ging het 

Luther om de vrijheid van een mens voor God, en niet in de eerste plaats om de vrijheid van een 

mens in zijn maatschappelijke en sociale verhoudingen, maar Luther zag in de vrijheid van een 

mens tegenover God wel een basis voor het werken aan ‘wereldlijke’ vrijheid.  

Daarmee stipt Jüngel een complex historisch verband aan tussen ideeën over vrijheid in 

het paradigma van de Reformatie en dat van de moderne tijd. Over de mate van continuïteit en 

discontinuïteit tussen Reformatie en moderniteit in het denken over vrijheid bestaan heel 

verschillende interpretaties.26 De duiding van Luther speelt hierbij een grote rol. De ene 

interpretatielijn volgt Hegel die de ontdekkingen van Luther ziet als de ontdekking van 

menselijke subjectiviteit en individuele autonomie, en het protestantisme de religie van de 

vrijheid heeft genoemd.27 De andere lijn, opgekomen na de Eerste Wereldoorlog, plaatst de 

geloofsopvatting van de Reformatie tegenover moderne individualiteit en autonomie en 

                                                 
24

 E. Jüngel, Das Evangelium der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des christlichen Glaubens. Eine 
theologische Studie in ökumenischer Absicht, Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, p. 36. 
25

 Vgl. a.w.‚ p.37, `...man übertreibt nicht, wenn man die Wiederentdeckung der Rechtfertigungslehre durch die 
Reformatoren als einen entscheidenden Grund für die der Freiheit sich verschwörende ... Neuzeit angibt.’ 
26

 Vgl. N. Slenckza, ‚Der Freiheitsgehalt des Glaubensbegriffs als Zentrum protestantischer Dogmatik’, in: Jörg 
Dierken, Arnulf von Scheliha red., Freiheit und Menschenwürde. Studien zum Beitrag des Protestantismus, 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, p. 49-64; zie ook M. Ohst, ‚Reformatorisches Freiheitsverständnis. 
Mittelalterliche Wurzeln, Hauptinhalte, Probleme’, in Dierken, von Scheliha, a.w. p. 13: ‚Der Streit über den 
praktischen Bedeutungsgehalt reformatorischer Rede von der christlichen Freiheit ... dauert bis in die 
Gegenwart an’.  
27

 Vgl. Jörg Dierken, ‘Freiheit als religiöse Leitkategorie. Protestantische Denkformen zwischen Luther und 
Kant’, in: Dierken & Von Scheliha red., Freiheit und Menschenwürde, p 119. 
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benadrukt dat voor Luther vrijheid bestaat in de binding aan God, en vervolgens ook in 

vrijwillige binding aan sociale verhoudingen.28 

Notger Slenckza meent dat voor een correcte interpretatie van de relatie van moderne 

en reformatorische opvattingen van vrijheid, het verband van vrijheid en geloof bij Luther van 

belang is. Geloof betekent bij Luther acceptatie van het oordeel van het evangelie dat de 

identiteit van een mens wordt herschapen in de identificatie met de ‘vreemde biografie’ van 

Jezus. In de acceptatie van dit oordeel wordt een mens vrij van zichzelf. Dit vrij worden van 

zichzelf kent volgens Slenckza weliswaar het voor moderne opvatting kenmerkende moment 

van ‘unhintergehbare’ subjectiviteit, maar is daarvan tegelijk beslissend onderscheiden door 

het ‘Faktum der Verkündigung des Evangeliums’. Een tweede onderscheid bestaat hierin, dat 

Luther een moderne opvatting van menselijke subjectiviteit waarin de mens verantwoordelijk 

is en aanspreekbaar op zijn daden op een bepaalde manier erkent, maar deze subjectiviteit niet 

zal duiden als vrijheid, maar als gebondenheid.29  

In de antiek-Griekse politieke benadering van vrijheid speelt de sociale omgeving een 

belangrijke rol in de omschrijving van wat vrijheid is. De vrijheid van mensen wordt 

gedefinieerd aan de hand van zijn sociale context, en de positie die hij in die context inneemt. 

De regels van de polis bepalen in hoeverre een mens over zichzelf beschikken kan, maar 

bepalen ook de grenzen van het handelen vanuit de zelfbeschikking van een vrij man. 

Zelfbeschikking betekent nadrukkelijk niet handelen uit de willekeur van het eigen inzicht.  

Het vrijheidsbegrip dat in de Reformatie in het middelpunt staat heeft een heel andere 

spits. Niet in de eerste plaats is de relatie tot de sociale omgeving van belang in het omschrijven 

van wat vrijheid is, maar de onmiddellijke relatie van mensen tot God. De mate van vrijheid van 

mensen in deze relatie wordt bepaald door de grenzen die God aan deze relatie stelt. Daarnaast 

geldt vrijheid niet als een verworven recht of bezit van sommigen terwijl anderen dit bezit of 

recht missen, maar geldt vrijheid als het resultaat van het bevrijdende handelen van God. Over 

Gods bevrijdende handelen  kan de mens niet zelf beschikken.  

 

§ 1.4. Vrijheid, vreemde heerschappij, het ‘zelf’  en de ‘ ander’.  

 

We komen weer terug op verschillen in benadering van vrijheid tussen de Reformatie en de 

moderniteit. We zagen dat vrijheid bij Luther geen eigenschap of actieve levenshouding is, maar 

primair het ‘resultaat’ van het toelaten van heerschappij: vrij worden van jezelf in een proces 

van bevrijding van datgene wat de mens onvrij maakt (slaaf van zonde, onderworpen aan wet 

                                                 
28

 Slenckza, a.w. , p. 49-55. 
29

 Slenckza, a.w., p. 63, ‚... es ist auch deutlich, dass es bei Luther Passagen gibt, die es erlauben würden, seine 
Anthropologie als Ausdruch der Einsicht, dass Subjektivität nicht in Strukturen des Gegenstandes gefasst 
werden kann, zu deuten. Aber für Luther hat eben dies allein nich nichts mit Freiheit zu tun ...’. 
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en dood). Deze bevrijding wordt voltrokken in het lijden, sterven en in de opstanding van Jezus 

Christus. De identificatie van mensen met Jezus Christus in zijn lijden, sterven en opstanding 

maakt mensen los van hun zonde, schuld en dood, en één met het leven van Jezus Christus 

waarop de dood geen vat meer heeft. Vrijheid betekent bij Luther: bij-de-ander-zijn, in de 

identificatie met Jezus Christus.  

Een belangrijk verschil tussen ideeën over vrijheid in de Reformatie en de moderniteit  

lijkt de rol van de ‘ander’ te zijn. In de Reformatie speelt God als de ‘ ander’ een belangrijke rol 

in de bevrijding van de last van het ‘zelf’. In de moderniteit is het ‘zelf’ niet in de eerste plaats 

een last, maar eerder een ‘thuishaven’ waar de fremdherrschaft van de ‘ander’ moet worden 

geweerd. De ongelegitimeerde beschikking of autoriteit van de (waarden en normen) van de 

‘ander’  over het eigen leven (over je ‘zelf’) moet worden afgewezen ten gunste van 

zelfbeschikking, autonomie en zelfgekozen waarden. Het ‘zelf’  lijkt in het vrijheidsbegrip van de 

moderniteit belangrijker dan de ‘ander’. De ‘ander’ is in de moderniteit daarnaast een ‘zelf’  

waarvan de vrijheid moet worden gerespecteerd. De garantie voor dit respect wordt vastgelegd 

in grondrechten.  

Waar het toelaten van heerschappij van een ander over je eigen leven bij Luther juist 

constitutief is voor de menselijke vrijheid, geldt in de moderniteit het afweren van elke vorm 

van ongelegitimeerde fremdherrschaft juist wezenlijk voor vrijheid. Beschikking die geen 

zelfbeschikking is kan geen vrijheid opleveren. Op een bepaalde manier sluiten moderne noties 

van vrijheid hier aan bij het politieke vrijheidsdenken in de Griekse stadsstaat: voor zover een 

stadsstaat vreemde heerschappij kan weren is er sprake van vrijheid, voor zover vrije burgers 

niet onderworpen zijn. De invloeden van buitenaf die in een moderne opvatting moeten worden 

geweerd om vrijheid te waarborgen zijn: dwang, bevoogding, overheersing, macht en controle. 

Deze invloeden kunnen worden uitgeoefend door instituties als de staat of kerk, maar ook door 

familie, andere sociale groepen of door een ideologie. 

 

§ 1.5. Conclusie  

 

Hoe kunnen we moderne ideeën over vrijheid typeren? We hebben gesteld dat moderniteit te 

omschrijven valt als (1) een attitude of levenshouding die (2) concreet tot uitdrukking komt de 

manier waarop moderne samenlevingen zijn georganiseerd. Een kenmerkend aspect van de 

moderne samenleving is dat de basiservaring van de mens vrij te zijn en vrij te willen zijn 

weerslag heeft gekregen in basisrechten voor burgers van moderne democratisch ingerichte 

samenlevingen. Deze vastgelegde basisrechten laten vervolgens iets zien van wat mensen in de 

moderniteit onder vrijheid verstaan. Een belangrijk onderdeel van de levenshouding in de 

moderniteit is dat mensen de vormgeving van hun leven niet op voorhand willen laten bepalen 
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door autoriteiten ‘van buitenaf’. Eén van die autoriteiten is de kerk als instituut. Een ander 

aspect van deze levenshouding is dat mensen hun vrijheid beschouwen als iets 

onvervreemdbaars, als een basiscondititie in hun leven. Vanuit die levenshouding is de stelling 

van de Reformatie, dat vrijheid bij uitstek ontstaat door bevrijding van onvrijheid in de 

moderniteit problematisch. Als er al sprake kan zijn van bevrijding, dan is het de mens zelf die 

deze bevrijding tot stand brengt door te strijden voor zijn eigen positie, zijn rechten te 

verbeteren door bijvoorbeeld structuurveranderingen aan te brengen in de manier waarop de 

moderne maatschappij is georganiseerd. Vrijheid in de moderniteit betekent: (1) over jezelf 

kunnen beschikken, fremdherrschaft moet worden uitgebannen, en (2) een sleutelwoord 

waarmee de identiteit van de moderne mens omschreven wordt: een mens kan zijn eigen wil 

volgen en zelfstandig (moreel) handelen.   

  

Vooruitblik hoofdstuk 2 

 

In het volgende hoofdstuk willen we bezien hoe Küng zich in zijn ideeën over vrijheid verhoudt 

tot de betekenis van vrijheid in de moderniteit. Daarbij is Küngs eigen analyse van de 

moderniteit van belang. We gaan na hoe Küng het ‘vrijheidsgehalte’ van de moderniteit 

waardeert, en hoe Küng tot een eigen visie op vrijheid in de moderniteit komt.   
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Hoofdstuk 2 - Küngs ideeën over vrijheid  

 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat met ‘moderniteit’ een levenshouding wordt 

bedoeld waarmee mensen zichzelf en hun fysieke en sociale omgeving tegemoet treden, en dat 

deze levenshouding duidelijk verschilt van wat ‘premodern’  wordt genoemd. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit een vergelijking van een moderne benadering van vrijheid met opvattingen van 

vrijheid in de Reformatie. In dit hoofdstuk willen we Küngs ideeën over vrijheid verhelderen. 

Daarbij baseren we ons vooral op Küngs Christ Sein.30  

 

§ 2.1. Het begrip vrijheid in Christ Sein: de context 

 

We geven hier weer hoe Küngs ideeën over vrijheid in de samenhang en het onderscheid tussen 

moderniteit en christelijk geloof aan de orde komen. De relatie tussen moderniteit en christelijk 

geloof staat in Christ Sein centraal. Küng wil in Christ Sein een ‘inleiding’ geven op wat christen-

zijn betekent. Hij werkt dit uit in een ‘programma’ en een concrete ‘praktijk’. In dit programma 

voor een praktijk van christen-zijn wil Küng laten uitkomen dat christen-zijn en de moderniteit 

elkaar niet uitsluiten. Tegelijk houdt Küng er ook aan vast dat het christendom zich in zijn 

uniciteit onderscheidt van de moderniteit. Küngs ideeën over  vrijheid laten goed zien hoe hij de 

samenhang en het onderscheid tussen moderniteit en christelijk geloof interpreteert. Allereerst 

schetst Küng hoe de vrijheid van mensen zich in de moderniteit heeft ontwikkeld. Daarbij geeft 

hij ook zijn eigen interpretatie van het gehalte van deze moderne vrijheid. Vervolgens benadert 

Küng de moderniteit en haar vrijheid vanuit zijn ideeën over de betekenis van vrijheid in het 

christelijk geloof. Küng wil met deze dubbele blikrichting christen-zijn en modern mens-zijn met 

elkaar verbinden.  

 In zijn analyse van de moderniteit wil Küng vooral verhelderen hoe de moderne mens 

zichzelf ziet en zijn mens-zijn ervaart, als individu, en in de sociale verbanden en structuren van 

de samenleving. Die analyse van de moderniteit is vervolgens het uitgangspunt voor zijn 

uitwerking van het unieke karakter van het christen-zijn waarin de persoon van Jezus van 

Nazareth centraal staat. Küng vraagt zich aan het begin van zijn betoog af: wat hebben modern 

mens-zijn en christen-zijn met elkaar te maken? Zijn het identiteiten die elkaar uitsluiten? Of 

omgekeerd: zijn mens-zijn en christen-zijn in de moderne westerse samenleving misschien in 

elkaar geschoven?31 Küng stelt in Christ Sein dat christelijk geloof en moderniteit niet in elkaar 

                                                 
30

 Hans Küng, Christ Sein, München: Piper, 1983
6
, eerste uitgave 1974. 

31
 Christ Sein, p. 25-28.  
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geschoven kunnen worden, ook al hangen ze op belangrijke punten nadrukkelijk samen. 32 Juist 

in hun samenhang én onderscheid komt het ‘unterscheidend christliche’ het meest helder voor 

het voetlicht.33  Küng beschouwt modern humanisme als een hedendaagse vormgeving van de 

moderniteit.34 Onder modern humanisme verstaat Küng een levensbeschouwing waarin het 

mens-zijn (de ‘humaniteit’)  centraal staat, en geldt als de maat van alle dingen. We gaan 

hieronder verder in op Küngs analyse van de moderniteit, maar werken nu eerst uit hoe Küng de 

positie van de kerken ten aanzien van het moderne humanisme ziet.   

Zijn analyse van de moderniteit begint Küng met een uiteenzetting over de positie van 

kerken in de moderniteit. De verhouding van kerken tegenover het humanisme is volgens Küng 

dubbelzinnig. Aan de ene kant ziet hij er tekenen van dat de grote aandacht van het moderne 

humanisme voor de menselijkheid van de mens, voor zijn waardigheid en vrijheid de kerken 

heeft beïnvloed. Dat blijkt volgens Küng uit de grote aandacht voor de verdediging van de 

mensenrechten door kerken, waaronder de godsdienstvrijheid. Ook wijst Küng op de inspanning 

van kerken voor het uitbannen van ongelijkheid tussen mensen op economisch en sociaal vlak, 

op het bevorderen van internationale diplomatie tussen staten, het bevorderen van een einde 

aan de wapenwedloop, strijd tegen analfabetisme, honger, prostitutie en drugshandel, en 

financiele steun aan ontwikkelingslanden en rampgebieden.35  

Daarnaast meent Küng echter dat de kerkgeschiedenis uitwijst dat de kerk zich lang tijd 

reactionair heft opgesteld tegenover het moderne humanisme: een aanvankelijke afwending van 

de kerk van de moderniteit. Gevolg van deze afwending is dat kerkleden in verwarring zijn 

geraakt, doordat er een steeds grotere discrepantie ontstond tussen hun moderne leefwereld en 

een geïsoleerde kerkelijke wereld. Terwijl de kerk enerzijds optrad als pleitbezorger van 

humaniteit, werd deze houding onvoldoende weerspiegeld in de manier waarop de kerk in zijn 

eigen ‘core business’ was gestructureerd. Küng meent dat de openheid voor moderne waarden 

vooral bleek uit de houding van de kerk als instituut in de samenleving, terwijl kerkleden zelf 

onvoldoende werden getraind in een houding van ‘kritische Freiheit’. Als oorzaak hiervan noemt 

Küng ‘eine jahrhundertelange autoritäre Stauung’, een ‘Problemüberdruck’.36 Lange tijd is de 

kerk intern blijven hangen in ‘kirchlichen Traditionalismus, Dogmatismus, Biblizismus’37. Küng 

werkt deze uitspraken niet uitgebreid uit. Met het Tweede Vaticaanse Concilie heeft de rooms-

katholieke kerk zich eindelijk werkelijk opengesteld voor de moderniteit. Küng meent dat 

                                                 
32

 ‘Als vorläufiges Resultat mag …. festgehalten werden: Christentum und Humanismus sind nicht Gegensätze; 
Christen können Humanisten, und Humanisten können Christen sein’, Christ Sein, p.24.  
33

 Vgl. Christ Sein, p.17-18, 20-31, deel B. ‘Die Unterscheidung’, pp. 135-206, deel D.II. ‘Menschsein und 
Christsein’, pp. 645-675; 737-738. 
34

 Christ Sein, p. 18. 
35

 Christ Sein, p. 21. 
36

 Christ Sein, p. 29. 
37

 Christ Sein, p. 31. 
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openheid naar de moderniteit op ‘alle fronten’ in de kerk dient plaats te vinden. Die openheid, 

die Küng ‘kritische vrijheid’ noemt, kan volgens hem in de kerk worden verworven door 

‘kritische openheid’ naar de moderniteit. De moderniteit dient voor de kerk een referentiekader 

te zijn voor haar denken, handelen en spreken. 

 

§ 2.2. Küngs analyse van de moderniteit in Christ Sein  

 

We gaan hieronder kort een aantal punten na uit Küngs analyse van de moderniteit. In die 

analyse speelt het begrip vrijheid  een belangrijke rol.38  

 

2.2.1. Bevrijdingsprocessen in de moderniteit  

 

We noemden al dat Küng zijn analyse van de moderniteit toespitst op het moderne humanisme. 

Centraal in dit humanisme staat volgens Küng een ‘wending naar de mens’.39 Deze wending komt 

voort uit een verlangen: ‘Der Mensch will heute vor allem Mensch sein …. Ganz Mensch in einer 

möglichst menschlichen Welt.’40 Bron en basis voor het verlangen naar mens-zijn in de 

moderniteit zijn volgens Küng twee processen: een secularisatie- en een emancipatieproces. 

Onder secularisatie verstaat Küng een proces waarin de invloed van de kerk op de 

levensbeschouwing van mensen, en op de wijze waarop zij hun leven inrichten sterk afneemt. 

Emancipatie noemt Küng een ‘bevrijdingsproces van mensen door mensen’, waarin mensen de 

beschikking krijgen over hun eigen leven en loskomen van een houding waarin zij de ‘autoriteit’ 

en ‘ heerschappij’ van anderen over hun eigen leven ‘blind’ accepteren.    In deze processen zijn 

twee begrippenparen voor de verheldering van Küngs ideeën over vrijheid belangrijk: 

‘heerschappij’ en ‘beschikking’, en de tegenstelling van ‘vrijheid’ en ‘dwang’.  

In het secularisatie- en emancipatieproces waarin de ‘wending naar de mens’  zich 

voltrokken heeft, verandert de rol en positie van de mens drastisch: zijn verantwoordelijkheid 

neemt enorm toe. De mens neemt de verantwoordelijkheid van de kerken op allerlei 

levensterreinen over. Küng spreekt in dit verband over de ‘regie’  en ‘heerschappij’, over de 

‘beschikking’ van de mens over zijn eigen leven.41 De verantwoordelijkheid en de heerschappij 

van de kerk als autoriteitsinstantie en bron van kennis neemt sterk af. In het opnemen van deze 

                                                 
38

 Küng sluit in zijn analyse op bepaalde punten nauw aan bij de kritische theorie van de zgn. Frankfurter 
Schule. De analyse van vooral Herbert Marcuse in One-Dimensional Man speelt voor Küng een belangrijke rol in 
zijn eigen betoog. Vanuit Marcuses begrip ´ééndimensionaliteit’ werkt Küng toe naar de ‘andere dimensie’  van 
het christelijk geloof. Vgl. Herbert Marcuse, One-Dimensional Man. Studies in the ideology of advanced 
industrial society, Routledge Classics, London: Routledge, 2002.  Eerste uitgave: 1964. 
39

 Christ Sein, p. 18-25. 
40

 Christ Sein, p. 18. 
41

 Christ Sein, p. 19. 
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verantwoordelijkheden en deze rol als nieuwe ‘heerser’ ontstaat een nieuwe vrijheid voor de 

mens. Tegenover deze nieuwe vrijheid staan volgens Küng verschillende vormen van ‘dwang’  

die in premoderne structuren zitten opgesloten. Onder dwang verstaat Küng een maatschappij 

met een systeem waarin van bovenaf wordt bepaald wat waarheid is, waaraan men zich houden 

moet: ‘Kritieren für Richtig und Falsch, für Gut und Böse, für den offiziellen Way of Life sind in 

hohen Ausmaß verordnet.’42  Ook wijst Küng op bepaalde premoderne verhoudingen van 

ongelijkheid en afhankelijkheid, bijvoorbeeld in de ondergeschikte positie van vrouwen, joden of 

arbeiders.43  

Moderniteit betekent volgens Küng: meer verantwoordelijkheid voor de  mens. Deze 

verantwoordelijkheid komt voort uit toegenomen zelfbeschikking. Küng beschouwt toegenomen 

zelfbeschikking als een toename van vrijheid voor de moderne mens. Deze grotere beschikking 

en regie over het eigen leven betekent tegelijk een afname van dwang en ‘heerschappij’ van 

buitenaf. De heerschappij en autoriteit van de kerk wordt afgeweerd op allerlei aspecten van het 

dagelijkse en religieuze leven: van ethische richtlijnen over het huwelijk, tot voorgeschreven 

geloofsvoorstellingen over het ontvangen van het heil, en voorgeschreven religieuze 

handelingen als het verplichte biechten en jaarlijks deelnemen aan de eucharistie. De mens 

wordt zijn eigen heerser, en leert ‘sich selber als den Mittelpunkt der von ihm erbauten 

Humanwelt zu verstehen.’44  Deze nieuwe positie heeft de mens zichzelf verworven. Küng noemt 

dit een bevrijdingsproces, en beschouwt het in eigen regie nemen van het eigen leven als een 

daad van bevrijding.45 Maar over de gevolgen van deze bevrijding oordeelt Küng niet alleen 

positief.  

 

2.2.2. Schaduwzijden van bevrijdingsprocessen in de moderniteit 

 

Het proces van bevrijding waarin de mens een radicaal andere positie in de maatschappij is in 

gaan nemen heeft volgens Küng een ambivalent karakter. Dit werkt hij uit in zijn analyse van 

twee ontwikkelingen in de moderniteit. Deze ontwikkelingen kwamen volgens Küng voort uit 

(1) een verlangen naar humanisering van mens en maatschappij: humanisering door 

technologische vooruitgang die werd vormgegeven in de grote inzet op technologische 

ontwikkeling in het westerse kapitalisme en (2) humanisering door revolutie. Daarbij wijst Küng 

op de filosofie van het marxisme, en de uitwerking daarvan in het communisme van de 

                                                 
42

 Christ Sein, p. 647. 
43

 Christ Sein, p. 19.  
44

 Christ Sein, p.21. 
45

 Vgl. Hans Küng, ‘Rechtfertigung heute’ in: Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische 
Besinnung, Serie Piper 4039, München: Piper, 2004

2
, p. xix. Dit voorwoord schreef Küng bij een nieuwe uitgave 

van zijn dissertatie die voor het eerst werd gepubliceerd in 1957. Het is een heldere verwoording en toespitsing 
van een inhoudelijk vergelijkbaar betoog van Küng in Christ Sein, ‘Zur Freiheit befreit’, pp. 710-722. 
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voormalige Sovjet-Unie, in Oost-Europa en in China. In de oorspronkelijke aanzet voor deze twee 

ontwikkelingen neemt Küng een oprecht verlangen naar vergroting van de menselijke vrijheid 

en waardigheid door de vormgeving van maatschappelijke structuren en samenlevingsvormen.  

Het ambivalente karakter van moderne vrijheid komt in het eerste moderne project 

volgens Küng voort uit een ‘ideologisering’ van de technologische vooruitgang. Daarmee bedoelt 

Küng een onkritisch geloof in technologische vooruitgang als motor voor humanisering van de 

samenleving.46  Dit geloof in vooruitgang door technische ontwikkeling heeft volgens Küng een 

grote schaduwzijde: het heeft ondanks alle technologische vooruitgang geleid tot 

ontmenselijking van de moderne samenleving en tot nieuwe vormen van onvrijheid. Küng wijst 

daarbij op een aantal schaduwzijden van technologische ontwikkelingen waarin deze 

ontmenselijking en onvrijheid blijken: de grote toename van milieuvervuiling, geluidsoverlast, 

ruimtegebrek, nieuwe gezondheidsproblemen door overconsumptie, toenemende agressie en 

geweld en verscherping tussen bevolkingsgroepen door toenemende inkomensongelijkheid. 

Nieuwe vormen van onvrijheid zijn ontstaan door nieuwe vormen van dwang. Küng spreekt 

over de dwang te moeten consumeren, en steeds meer te willen consumeren waardoor de mens 

ondanks de beschikking over steeds meer financiële middelen steeds minder vrij is in het 

gebruik daarvan. Daarnaast wijst hij op een groeiende onvrijheid door een enorme hoeveelheid 

regels die gepaard gaat met een steeds meer toenemende regeldruk.47  Dit brengt hem ertoe om 

de moderne westerse samenleving te typeren als een ‘Leistungsgesellschaft’, een maatschappij 

waarin de identiteit van een mens allereerst bepaald wordt door zijn prestaties als werknemer 

of werkgever, vaardigheden en positie in de samenleving. Deze maatschappij brengt een ‘Gefühl 

der Unfreiheit’ met zich mee.48  De inzet van dit moderne project om te werken aan een 

samenleving waarin menselijke vrijheid en waardigheid steeds meer tot ontplooiing komen 

heeft volgens Küng geresulteerd in haar tegendeel, namelijk ‘daβ der Mensch gerade von den 

Kräften und Mächten, die er in seiner Mündigkeit und Autonomie entbunden hat, zuletzt 

abhängig wird: daβ also seine Freiheit von der von ihm befreiten Welt und ihren Mechanismen 

gefangengesetzt wird.’49  

In het tweede project, humanisering door revolutie, is volgens Küng hetzelfde gebeurd: het 

marxisme ging als ideologie functioneren, als een complete levensbeschouwing en verklaring 

                                                 
46

 Christ Sein, p. 34: ‘jenes Dogma, an das man lange Zeit geglaubt hat: daß Wissenschaft und Technik der 
Schlüssel zum allgemeinen Glück der Menschen seien und der Fortschritt unvermeidlich und gleichsam 
automatisch erfolge’. 
47

 Rechtfertigung heute, p. xvii-xx, ‘eine noch nie dagewesene säkulare Gesetzlichkeit, in der der Mensch seine 
Spontanität, Initiative, Eigenständigkeit verliert und immer weniger Raum für sich selber, sein eigenes 
Menschsein hat’. 
48

 Christ sein, p. 34. 
49

 Christ Sein, p. 57-58. 
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van de werkelijkheid. Küng neemt overigens ook in het marxisme oprechte intenties en 

verlangens waar, verlangen naar  

 

‘eine Gesellschaft, wo jeder Mensch wahrhaft Mensch, ein freies, aufrechtgehendes, 

würdiges, autonomes, alle seine Möglichkeiten realisierendes Wesen sein kann: Einde 

der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen’.50  

 

Ondanks deze oprechte intenties meent Küng dat de ‘verwerkelijking’ van het marxistische en 

leninistische programma heeft geleid tot nieuwe vormen van ontmenselijking, vervreemding en 

onvrijheid: daarbij noemt hij het gebruik van geweld in het communisme en ook in het (neo) 

marxisme: in West-Europa in de jaren ’60 door geradicaliseerde studentengroepen die zich 

beriepen op het gedachtengoed van het (neo)marxisme, in Oost-Europa door de 

veiligheidsdiensten en in de Sovjet-Unie en in China in strafkampen; ook wijst hij op het 

invoeren van structuren van ongelijkheid in het communisme: ‘ein hochorganisiertes System der 

Herrschaft von Menschen über Menschen … und eine Unterdrückung der Freiheit des Denkens, 

Redens und Handeln’.51  

Küng trekt een aantal conclusies uit zijn analyse van de moderniteit die van belang zijn voor zijn 

ideeën over vrijheid. Het emancipatie- en secularisatieproces, het plaatsen van de mens en zijn 

menselijkheid in het middelpunt van de moderne wereld levert een vrijheid op die onvoltooid en 

dubbelzinnig is. De moderne vrijheid is onvoltooid volgens Küng omdat die niet heeft geleid tot 

een open samenleving met structuren die de vrijheid van de moderne mens niet bedreigen, maar 

mogelijk maken en stimuleren. Ook is de moderne vrijheid onvoltooid omdat de mens deze 

ervaart als een zware last: Küng schetst het beeld van een mens die worstelt met zijn nieuw 

verworven identiteit, die gebukt gaat onder zijn nieuwe verantwoordelijkheden en onder de 

nieuwe maatschappij die onder zijn handen als een ‘tweede schepping’  tot stand is gekomen.  

Achter zijn nieuwe autonome positie kan de moderne mens niet terug.52  De moderne mens wil 

in zijn vrijheid autonoom zijn, en accepteert niet langer de geldigheid van wetten en regels voor 

de inrichting van zijn leven die door een gezagsinstantie als de kerk aan hem worden 

opgedrongen, maar heeft ondanks dat wel een samenleving gecreëerd waarin hij opnieuw 

afhankelijk is van een grote mate van ‘gesetzlichkeit’. In deze nieuwe positie ervaart de moderne 

mens ondanks zijn bevrijding van oude vormen van autoriteit en dwang nieuwe vormen van 
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 Christ Sein, p. 40. 
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 Christ Sein, p. 43. 
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 Christ Sein p. 649: ‘Kein Appel an eine noch so hohe Autorität kann dem Menschen die innerweltliche 
Autonomie … und Selbst-Verantwortung für die Gestaltung der Welt, wie sie ihm der neuzeitliche 
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dwang. Zo komt Küng uit bij een dubbelzinnig beeld van moderne vrijheid, die hij samenvat als 

een vreemde ‘harmonie’  van vrijheid en onderdrukking.53  

We kunnen Küngs interpretatie van het ‘vrijheidsgehalte’ van de moderniteit het beste 

weergeven vanuit de relatie die Küng herhaaldelijk legt tussen ‘emancipatie’, ‘vrijheid’, 

‘bevrijding’ en ‘verlossing’.54 Küng waardeert de inzet van emancipatieprocessen in de moderne 

samenleving, voor zover ze de menselijkheid van de mens bevorderen. Deze 

emancipatieprocessen zijn volgens Küng bevrijdingsprocessen voor zover ze (groepen) mensen 

losmaken van bindingen die de ontplooiing van hun mens-zijn in de weg staan. Daarom kan 

Küng bepaalde aspecten van het marxisme positief waarderen, terwijl hij het marxisme als 

ideologie die gaat functioneren als levensbeschouwing afwijst.55 Voor zover 

emancipatieprocessen mensen losmaken van klein- en onmondig-makende bindingen zijn het 

bevrijdingsprocessen. Maar toch beschouwt Küng de daaruit ontstane vrijheid als onvoltooid en 

voorlopig. Küngs onderscheidt namelijk tussen vrijheid als resultaat van bevrijding van mensen 

door mensen (emancipatie) en vrijheid als resultaat van bevrijding van mensen door God 

(verlossing). Zowel ‘verlossing’  als ‘ emancipatie’  brengt mensen vrijheid. Emancipatie mag 

daarom niet worden ingeruild voor verlossing, en ook mag verlossing niet worden ingeruild 

voor emancipatie.56 Maar de vrijheid die mensen ontvangen doordat ze door God bevrijdt 

worden brengt ware vrijheid.  In die zin stelt Küng dat verlossing emancipatie overstijgt, en 

daarmee ook dat God uiteindelijk een sleutelrol speelt in de vrijheid van mensen.  

Küng is niet onverdeeld positief over het vrijheidsgehalte van de moderniteit. Alleen al 

de opbouw van Christ Sein laat zien dat Küng in het christelijk geloof oplossingen zoekt voor de 

door hemzelf geanalyseerde schaduwzijden van de moderniteit. Het gedeelte over de 

schaduwzijden van de moderniteit is in Christ Sein de opmaat en overgang naar Küngs 

omschrijving van christen-zijn in de moderniteit.57 De door Küng zelf opgeworpen vraag: 

‘Warum überhaupt noch Christ sein?’ komt op vanuit de door Küng waargenomen 

schaduwzijden van de moderniteit. Eén van die schaduwzijden is dat de vrijheid van mensen in 

de moderniteit een dubbelzinnig karakter heeft. Dat roept de vraag op of Küng de schaduwzijden 
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van de moderniteit niet teveel ‘nodig heeft’ om de mogelijkheid en de relevantie van het 

christelijk geloof te scheppen.   

 

§ 2.3. Küngs voorstel voor een uitweg uit de schaduwzijden van bevrijdingsprocessen in 

de moderniteit 

 

Küng zoekt naar een uitweg uit de dubbelzinnigheid die het moderne vrijheidsbegrip volgens 

hem aankleeft. Daarbij houdt hij het verlangen naar mens-zijn en een menselijke samenleving 

waar vrijheid en waardigheid van de mens tot bloei komen als een legitiem streven van de 

moderniteit vast. Dit verlangen blijft in Küngs zoektocht naar het unieke en beslissende 

onderscheid tussen christen-zijn en modern mens-zijn een bepalend uitgangspunt. 

In het eerder genoemde voorwoord ‘Rechtfertigung heute’ spitst Küng de kern van de 

dubbelheid van de moderne vrijheid toe op de vraag naar de zelfrechtvaardiging van de mens. 

Küng meent dat het verlangen naar rechtvaardiging een constante is van het mens-zijn die het 

verschil tussen een moderne en premoderne samenleving overstijgt. Het moderne verlangen 

naar rechtvaardiging heeft echter wel een heel andere aard. Het streven naar 

zelfrechtvaardiging ervaart de moderne mens niet in de eerste plaats tegenover God of een 

goddelijke macht, maar ten opzichte van zijn medemens. Dit verlangen naar zelfrechtvaardiging 

zet de moderne vrijheid van de mens op scherp. Deze vrijheid staat onder druk door de grote 

verantwoordelijkheid die de mens heeft gekregen voor de vormgeving van zijn leven en van de 

wereld. Küng spreekt over een ‘schwere Belastung’58. In deze zware verantwoordelijkheid wordt 

de mens scherp door zijn medemens aangesproken op zijn prestaties: moderne mensen staan 

volgens Küng daarmee: 

 

‘… unter dem Zwang, unser Leben … zu rechtfertigen vor uns selber, vor unsere 

Mitmenschen, vor der Gesellschaft. Und gerade hier zeigt sich nun die tiefste 

Problematik der Freiheit eines Christenmenschen heute: Der Zwang zur 

Selbstrechtfertigung … .’59  

 

Het moderne verlangen naar waarachtig mens-zijn uit zich volgens Küng in de constante van het 

verlangen naar rechtvaardiging van het eigen leven. Het verschil is dat God in de moderniteit 

niet langer wordt beschouwd als de ‘rechtvaardigende instantie’, maar de medemens. Juist dit 

verlangen naar rechtvaardiging zet de menselijke vrijheid onder druk, omdat het, vanuit de 

verantwoordelijkheid die de moderne mens zichzelf heeft opgelegd, uitloopt op een nieuwe 
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vorm van dwang. Deze dwang ervaart de mens niet door de ‘gesetzlichkeit’  van Gods wil, maar 

door de ‘gesetzlichkeit’ van de moderne samenleving. Küng noemt deze dwang de ‘vloek’ die 

over de moderne samenleving hangt, een vloek die de mens in zijn identiteit bedreigt.   

Küng presenteert een ‘seculiere versie’ van de klassieke rechtvaardigingsleer. Het 

rechtvaardigingsproces speelt zich niet langer af tussen mens en God, maar tussen mensen 

onderling. Maar de ‘gesetzlichkeit’ die van wetten en regels uitgaat blijft dezelfde, er ontstaan 

vormen van dwang en onderdrukking die zorgen voor onvrijheid. Ook blijkt het verlangen naar 

rechtvaardiging van het eigen leven een constante. Dit verlangen gaat niet in vervulling. De 

rechtvaardiging van hun eigen leven waar mensen naar streven wordt door medemensen niet 

gehonoreerd.  

Küng wil duidelijk maken dat moderniteit betekent dat de mens teveel ‘als een god’ is 

geworden, en dat dit de grote betekenis van de menswording van God heeft verdrongen: een 

‘omkering’ van de incarnatie. Over deze omkering oordeelt Küng: het ‘god-zijn’ is een rol die de 

mens niet kan spelen. Daarom meent Küng dat alle nadruk moet worden gelegd op het mens-zijn 

van God, of beter gezegd de radicale solidariteit van God met mensen. Daarom benadrukt Küng 

ook, zoals we nog zullen zien in hoofdstuk 3, in zijn ecclesiologie een ‘ontgoddelijking’ van de 

kerk, en een daarmee gepaard gaande heilzame humanisering van de kerk. De mens moet mens-

zijn, mens-worden, mens-blijven. En dat kan alleen als God werkelijk God is. Het God-zijn van 

God wordt volgens Küng weerspiegeld in het radicale mens-zijn van Jezus Christus. In dit mens-

zijn vindt Küng een ‘weg’ waarmee de dubbelzinnige vrijheid van moderne mensen kan worden 

overstegen.  

Küng presenteert zo een ‘uitweg’ uit de onvrijheid van de moderne vrijheid. Deze uitweg 

kan niet bestaan uit een nieuw verzet vanuit de kerk tegen de moderniteit. Küng wil in deze 

uitweg het moderne (seculiere) verlangen naar een humane samenleving vasthouden. In dit 

verlangen bespeurt Küng de hoop op een samenleving met een ‘offenen pluralistischen 

Freiheitsordnung’.60 Küng meent dat het christelijk geloof mogelijkheden biedt om aan een 

samenleving met ‘geordende vrijheid’ te werken. Daarbij zal het volgens Küng moeten gaan om 

een maatschappij waarin nieuwe vormen van dwang en onvrijheid die in de moderne tijd juist 

vanuit een bevrijdingsproces zijn ontstaan kunnen worden overstegen. Daarvoor is een heel 

ander bevrijdingsproces nodig.  

Küng werkt hier naartoe met behulp van Herbert Marcuses begrip ‘ééndimensionaliteit’. 

We kunnen de betekenis die Marcuse aan ‘ééndimensionaliteit’ geeft hier niet uitwerken. Küng 

hanteert Marcuses begrip ‘ééndimensionaliteit’ vooral om aan te geven dat de moderne mens in 

feite gevangen is in een manier van leven waarin het voor hem niet mogelijk is om een ‘écht’  

alternatief te kiezen waarmee hij de dubbelzinnigheid en voorlopigheid van zijn eigen vrijheid 
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kan overstijgen.61 Voor ‘echte’ vrijheid is een manier van leven nodig die de herschepping van 

mens en samenleving vraagt. Die ‘manier van leven’ gaat volgens Küng veel verder dan vrijheid 

die ontstaat door emancipatie of blijkt uit morele autonomie. Een nieuwe ontwikkeling die leidt 

tot deze nieuwe manier van leven kan een mens niet zelf tot stand brengen. Hij of zij kan er wel 

in vrijheid voor kiezen.  

 

§ 2.4.  De vrijheid van Jezus Christus als basismodel voor vrijheid  

 

Küng komt vanuit de ‘ééndimensionaliteit’ van de moderniteit, en de dubbelzinnige vrijheid die 

deze ééndimensionaliteit met zich meebrengt niet zomaar uit bij de gestalte van Jezus Christus 

als de ‘oplossing’ voor de dubbelzinnige vrijheid van moderne mensen. Daar zit bij Küng het 

openbreken van de geslotenheid van de werkelijkheid -zoals die in de moderniteit wordt 

ervaren en benaderd- tussen. Dat is geen tussenstap, maar een essentieel onderdeel in Küngs 

betoog. Dit onderdeel bij Küng noemen we hier het ‘openbreken van de werkelijkheid’ omdat 

Küng vanuit Marcuses begrip ‘ééndimensionaliteit’ toewerkt naar wat hij noemt de andere 

dimensie van God.62 Het complexe betoog waarin Küng dit doet kunnen we hier niet uitwerken. 

Van belang is daarin vooral dat Küng het veronderstellen van de werkelijkheid van God als 

dragende grond van de werkelijkheid, die voor de mens een raadsel is, voorstelt als een 

existentiële keuze die de mens in vrijheid maken kan, als een daad van vertrouwen.  

Maar ondanks deze essentiële ‘tussenstap’ is er in Christ Sein uiteindelijk toch een heel 

rechtstreekse lijn vanuit wat Küng de dimensie van de moderne samenleving noemt naar de 

persoon van Jezus Christus als de sleutelfiguur van het christelijk geloof. Küng werkt naar deze 

verbinding toe door in de eerste plaats verbindingen te zoeken tussen de positie van Jezus in zijn 

sociale omgeving en de sociale omgeving van mensen in de moderniteit. Küng stelt: de positie 

van Jezus in de samenleving is voor moderne mensen zeer relevant. Want in de positie van Jezus 

komen volgens Küng tijdloze menselijke basiskeuzes en uitgangsposities tot uitdrukking die 

ondanks hun historische bepaaldheid ‘allgemein religiösen [cursivering Küng] Grundpositionen’ 

weerspiegelen, die zich tot in de moderne tijd in geseculariseerde vorm hebben 

doorontwikkeld.63 Küng stelt hiermee de figuur van Jezus voor als een ‘verpersoonlijkt 

paradigma’ voor moderne vrijheid.64 De basishouding van Jezus is volgens Küng met één woord 

te omschrijven: vrijheid65. 
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Maar Küng wil niet alleen laten zien dat Jezus’ positie in de samenleving van zijn dagen relevant 

is voor moderne mensen en hun vrijheid. Küng is in de figuur van Jezus vooral geïnteresseerd in 

de ‘andere dimensie’ die door Jezus wordt ‘geopend’:  

 

 ‘… eine reale Alternative mit anderen Werten, Normen und Idealen. Ein echter qualitativer 

Überstieg zu einem neuen Bewußtsein, einem neuen Lebensziel und Lebensweg und damit 

auch zu einer neuen Gesellschaft in Freiheit und Gerechtigkeit.’66 

 

Deze andere dimensie, die bepalend en beslissend is voor de vrijheid van Jezus, is volgens Küng 

uiteindelijk gebaseerd in de unieke verhouding van Jezus tot God. 67 Küng omschrijft die relatie 

als ‘Jesu letzte Geheimnis’, als een ‘innerlich-existenzielle’  verhouding, waarin Jezus met de 

‘laatste werkelijkheid’  van God volkomen één is. Deze verhouding is een vader-zoon, vader-kind 

relatie. In die relatie leeft Jezus volkomen uit de werkelijkheid van God. Hij wordt door die 

werkelijkheid ‘angetrieben’, ‘ durchleuchtet’.68 Opvallend op dit punt is dat Küng de verhouding 

van Jezus tot God beschrijft als een hoogst persoonlijke Vader-kind relatie, en tegelijkertijd 

spreekt over Jezus die volkomen doordrongen is van God als de ‘laatste werkelijkheid’. In die 

tweede omschrijving is het relationele aspect veel minder aanwezig.   

We willen nu laten zien hoe Küng de concrete gestalte van de vrijheid van Jezus uitwerkt.  

Deze vrijheid werkt Küng uit als ‘onafhankelijkheid’, ‘relativering van bestaande tradities en 

instituties’ en ‘radicale solidariteit’.  Vrijheid kenmerkt volgens Küng niet alleen de basishouding 

van Jezus, maar is ook een kernwoord in de verkondiging van Jezus. Jezus verwachtte de komst 

van een nieuwe wereld waarin de heerschappij van God beslissend is en de komst van een 

nieuwe mens mogelijk gemaakt wordt. In de persoon, houding en in de verkondiging van Jezus 

ziet Küng een antwoord op de dubbelzinnige vrijheid van de moderniteit. Om in de moderniteit 

toegang te krijgen tot de persoon en verkondiging van Jezus van Nazareth is een 

veranderingsproces nodig, dat volgens Küng begint bij verandering van bestaande kerkelijke 

praktijken. 
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2.4.1.   Vrijheid als kernwoord  in de verkondiging van Jezus  

 

Küng typeert Jezus als iemand die in zijn verkondiging heel nadrukkelijk bezig was met ‘radicale 

veranderingen’: 

 

‘Er dachte ganz und gar von einer besseren Zukunft, der besseren Zukunft der Welt und des 

Menschen her. Er erwartete eine baldige radikale Veränderung der Situation. Deshalb kritisierte 

er in Wort und Tat das Bestehende und stellte das kirchliche Establishment radikal in Frage.’69 

 

De verwachting van een betere en andere wereld begint voor Jezus bij het individu:  ‘Jesus 

erwartet einen anderen, neuen Menschen: ein radikal verändertes Bewuβtsein, eine 

grundsätzlich andere Haltung, eine völlig neue Orientierung im Denken und Handeln’.70 De basis 

voor de ‘vorming’ of ‘schepping’ van deze nieuwe mens ligt in zijn verhouding tot God:  ‘Jesus 

erwartet … eine grundsätzliche, ganzheitliche Ausrichtung des Menschenlebens auf Gott.’71 Jezus 

verwacht de komst van een nieuwe mens die leeft in een radicale binding aan God die alle 

andere bindingen overstijgt. Deze binding kan een mens aangaan in existentiële overgave aan 

God. Daardoor wordt de betekenis van geld, bezit, recht of eer sterk gerelativeerd. Datzelfde 

geldt voor nauwe familiebanden met bijvoorbeeld ouders, echtegenoot of kinderen. Ook krijgt de 

binding van een mens aan zijn eigen verleden een heel andere waarde. De persoonlijke 

levensgeschiedenis van een mens, Küng wijst op dit punt vooral op ervaringen van schuld en 

falen, is niet langer een grote belemmering of zware last, omdat daarvoor in de plaats een 

gerichtheid op de  toekomst komt.72  Door Gods vergevende handelen kunnen beknellende 

bindingen wegvallen. Küng noemt het wegvallen van deze binding ‘eine wahre Befreiung’.73 De 

nieuwe binding die de door Jezus verwachte nieuwe mens aangaat wordt bepaald door een 

houding van ‘gelovig vertrouwen’. Küng wijst daarbij op de houding van een kind ‘weil es, hilflos 

und klein, ganz selbstverständlich bereit ist, sich helfen und beschenken zu lassen und sich 

ungeteilt und voll des Vertrauens hinzugeben.74  

 

2.4.2.  Vrijheid in het optreden van Jezus: onafhankelijkheid 

 

Zoals hierboven is gezegd, is één van de karakteristieke trekken van het optreden van Jezus zijn 

vrijheid. Küng noemt de vrijheid van Jezus een ‘Grundhaltung’. Deze basishouding reconstrueert 
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Küng in drie aspecten van Jezus’ optreden: ‘Verkündigung, Verhalten, Geschick’. We willen nu 

eerst nagaan hoe Küng de vrijheid van Jezus uitwerkt in een analyse van Jezus’ optreden. Küng 

neemt in het optreden van Jezus een opmerkelijke houding van een volstrekte  

‘onafhankelijkheid’ waar. Küng werkt deze onafhankelijkheid uit doordat hij Jezus consequent 

van allerlei bestaande bevolkingsgroepen, levenswijzen en hun religieuze of politieke 

opvattingen onderscheidt.75 De onafhankelijkheid van Jezus bestaat volgens Küng in vier 

‘richtingen’: onafhankelijkheid ten opzichte van het religieuze en politieke establishment, 

onafhankelijk van revolutionaire bewegingen, afstand van sektarische, wereldmijdende, 

ascetische groepen en onafhankelijkheid ten opzichte van de houding van het ‘vrome 

compromis’ van de Farizeeën. Jezus’ onafhankelijke houding heeft volgens Küng een provocatief 

karakter.76 Jezus zoekt verandering en roept reactie op. Hij verwacht een nieuwe wereld waarin 

de heerschappij van God beslissend is. Jezus zoekt, volgens Küng,  een ‘innere Freiheit, die zur 

Freiheit von den aüβeren Mächten führt. Veränderung der Gesellschaft durch Veränderung des 

Einzelnen’.77 

Jezus hoorde niet bij de heersende religieuze en politieke leidinggevende elite. Hij 

hoorde niet bij groepen die een nationale strijd tegen de Romeinse bezetting beoogden door 

middel van een revolutie, met gebruik van geweld. Ook onderscheidde hij zich van groepen als 

de Essenen die zich door ascese en onthouding van de samenleving afzonderden. Hij was geen 

geschoold theoloog of officieel lerende rabbi. Hij zette zich af tegen de Farizeeën die radicale 

vroomheid voor het dagelijks leven eisten door het nauwgezet naleven van een groot aantal 

religieuze wetten. Küng werkt vooral Jezus’ houding ten opzichte van de Farizeeën uitvoerig uit. 

Achter de strenge houding van hun vroomheid ziet Jezus een ‘moreel compromis’ schuilgaan. 

Dat betekent volgens Küng dat zij een ‘voorbeeldige houding’ hebben die het gevolg is van ‘eine 

raffinierte Technik der Frömmigkeit’.78 Jezus toont in zijn optreden grote afstand van deze 

vroomheidpraktijk. Drie aspecten wijst hij in het bijzonder af: een angstige omgang met het 

sabbatsgebod, een streng ascetisch leven, en in plaats van nadruk op rituele of cultische reinheid 

in de dagelijkse levenspraktijk en het religieuze handelen een ‘innerlijke’ reinheid vooropzet.79 

Jezus heeft twee problemen met deze houding volgens Küng.  In de eerste plaats doet deze 

vroomheid afbreuk aan het hoofdpunt van de verkondiging van Jezus, namelijk dat de 

heerschappij van God door God zelf wordt ‘gecreëerd’. Het vrome handelen van de mens komt in 

de vroomheid van de Farizeeën boven het ‘bevrijdende’ handelen van God te staan. Daarnaast 

blijft een ‘dieptedimensie’ van het menselijk bestaan buiten beschouwing. Het gaat Jezus volgens 
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Küng om de dieptedimensie van de zonde. Deze dimensie heeft te maken met een menselijke 

gezindheid die het handelen aandrijft.80 Deze gezindheid blijft buiten beschouwing, terwijl het 

morele handelen zelf alle aandacht opeist. Küng stelt dat Jezus’ kritiek tegen deze vorm van 

vroomheid wil laten zien dat ‘Menschen eigene Moral und Frömmigkeit’ afstand schept tussen 

God en mens.  

 

2.4.3.   Vrijheid in het optreden van Jezus: relativering 

 

In Jezus’ onafhankelijkheid en afstand van de Farizeeën blijkt volgens Küng dat Jezus een heel 

eigen houding aanneemt ten opzichte van de  oudtestamentische wet en de wijze waarop die in 

Jezus’ dagen in het religieuze leven functioneerde. Deze houding omschrijft Küng met  

‘relativeren’.81 Jezus relativeert de betekenis van de wet in het religieuze leven, doordat hij de 

mens ziet als maat van de wet. Küng noemt dit de ‘Humanisierung des Menschen’. Jezus heeft 

met zijn relativering van de wet de menselijkheid van de mens op het oog. Dat komt volgens 

Küng omdat ‘de zaak van God’ en de ‘zaak van de mens’ in het optreden en in de verkondiging 

van Jezus samenvallen. Jezus maakt duidelijk dat de zaak van God bestaat in het welzijn van de 

mens. De ‘zaak’ van God komt voort uit de wil van God die Jezus kenbaar maakt. De wil van God 

is het welzijn van de mens.82 Jezus’ relativering van de wet blijkt in de wijze waarop hij de kern 

van de wet samenvat. De kern van de wet is volgens Jezus de liefde tot God en de medemens. 

Deze liefde uit zich in een handelen dat Küng omschrijft  met  ‘die Ausrichtung seines Selbst auf 

den Anderen: ein Wachsein, Offensein, Bereitsein für den Mitmenschen, eine schrankenlose 

Hillfsbereitschaft. Nicht für sich selbst, sondern für die Anderen zu leben.’83 De liefde die Jezus 

verkondigt werkt Küng uit in drie aspecten: ‘dienen’, ‘vergeven’ en ‘afzien van recht en macht’.84 

In deze toespitsing van de wet ontstaat ‘eine neue Freiheit vom Gesetz’.85 Küng stelt, dat Jezus 

radicale relativering van de wet door deze te laten bepalen door het ‘welzijn’ van de mens, een 

nieuwe vorm van leven mogelijk maakt: 

 

‘die Möglichkeit eines neuen Lebens, einer neuen Freiheit, eines neuen Sinnes im Leben … 

ein Leben nach Gottes Willen zum Wohl des Menschen in der Freiheit der Liebe, die alle 

Gesetzlichkeit hinter sich zurückläβt.’86 
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2.4.4.   Vrijheid in het optreden van Jezus: radicale solidariteit 

 

De onafhankelijkheid van Jezus als teken van zijn vrijheid gaat volgens Küng tegelijk gepaard 

met een radicale solidariteit met mensen. In deze solidariteit blijkt opnieuw dat Jezus heel 

anders aankijkt tegen de wet. Jezus zoekt die mensen op die volgens de gangbare interpretatie 

van de wet juist moesten worden gemeden omdat zij de wet duidelijk zichtbaar hadden 

overtreden. Jezus ‘solidarisiert sich mit den Unfrommen und Unmoralischen’.87 Jezus schept ‘in 

aller Freiheit neue Verbindlichkeiten’.88 Elke vorm van sociale uitsluiting op basis van de wet 

wijst Jezus af.89  De solidariteit die Jezus laat zien wordt volgens Küng gekenmerkt door Jezus’ 

verkondiging van de genade van God. In Jezus’ optreden maakt hij de genade van God zichtbaar 

door niet mee te gaan in de gangbare sociale uitsluiting van diegenen die de wet hadden 

overtreden:  

 

‘Statt des rasch gefällten Schuldspruchs erbarmenden Freispruch. Statt der allgemeinen 

Ungnade überraschend Gnade. Eine wahre Befreiung! Eine echte Erlösung. Hier wird Gnade 

ganz praktisch demonstriert.’90 

 

Küng noemt Jezus’ solidariteit met uitgesloten groepen ‘Gnade im Vollzug’.91 Jezus zegt Gods 

genade toe, ‘so daβ der Mensch befreit wieder leben … kann’.92  

 

De vrijheid van Jezus in zijn optreden blijkt in zijn onafhankelijkheid, relativering van de wet en 

in zijn solidariteit met de sociale ‘buitenstaander’. In zijn onafhankelijkheid blijkt dat Jezus vrij is 

ten opzichte van sociale en religieuze verhoudingen. Hij wordt er niet door belemmerd in zijn 

optreden. Zijn vrijheid blijkt in zijn relativering van de wet doordat hij niet meegaat met 

gangbare opvattingen van de wet, maar zich opstelt als een ‘Heer over de sabbat’, en daarmee 

een nieuwe manier van leven voorstelt aan mensen die zich juist onvrij voelen door de werking 

van die wet. In zijn solidariteit met sociaal buitengesloten mensen blijkt opnieuw Jezus’ vrijheid 

doordat hij als ‘Sachwalter Gottes’ vergeving, en daarmee een aangenomen-zijn door God aan 

mensen die verstoten zijn door de gemeenschap vanwege hun gedrag. Hij schept voor hen een 

nieuwe vrijheid ten opzichte van hun schuldige verleden.   
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Het is opvallend om te zien hoe Küng de vrijheid van Jezus tegelijk omschrijft als 

‘onafhankelijkheid’  en ‘solidariteit’. Jezus’ vrijheid lijkt er bij Küng in te bestaan dat hij van 

bepaalde groepen afstand neemt, terwijl hij daarbij andere groepen in de samenleving juist 

opzoekt. De vrijheid van Jezus is volgens Küng geen ‘neutrale’  onafhankelijkheid’, maar bewust 

gekozen onafhankelijkheid die gepaard gaat met bewust gekozen ‘solidariteit’. De vrijheid van 

Jezus brengt hem dichterbij de ‘zwakken’, en op afstand van de ‘sterken’. Küngs beeld van Jezus 

sluit op dit punt aan bij de (Zuid-Amerikaanse) bevrijdingstheologie.   

 

2.4.5.   De definitieve doorbraak van de vrijheid van Jezus  

 

Met betrekking tot de opwekking van Jezus uit de dood spreekt Küng opnieuw over de vrijheid 

van Jezus. Kernpunt van de opwekking van Jezus is volgens Küng de bevestiging en 

rechtvaardiging van Jezus door God. Heel puntig zegt Küng het als volgt: ‘Jesus hatte recht’, ‘Sein 

ganzer Weg war richtig’.93 Hij is volgens God geloofwaardig.94 ‘Das alles besagt die 

Auferweckungsbotschaft: Sein Anspruch, sein Mut zur Nähe Gottes, sein Gehorsam, seine 

Freiheit, seine Freude, sein ganzes Tun und Leiden wurden bestätigt. Der Gottverlassene wurde 

von Gott gerechtfertigt.’95 Zoals in Jezus´ optreden de heerschappij van God radicaal naar voren 

kwam, zo is door zijn opwekking de heerschappij van God in zijn leven volkomen doorgezet en 

‘verwerkelijkt’.96  

De definitieve doorbraak van de heerschappij van God in het leven van Jezus betekent 

volgens Küng de definitieve doorbraak van de vrijheid van  Jezus:  ‘Sein neues Leben hat die 

universale Herrschaft des Todes gebrochen. Seine Freiheit hat sich durchgesetzt, sein Weg sich 

bewährt.’  Jezus is door zijn opwekking volkomen vrij geworden van ‘allen Mächten der 

Endlichkeit, von Gesetz, Schuld und Tod.’ 97 Door zijn opwekking is Jezus de ‘maatgevende’ 

persoon geworden voor het christelijk geloof.98 Jezus ging in heel zijn leven volkomen op in de 

‘zaak van God’ die Küng consequent verbindt met de ‘zaak van de mens’. Jezus’ optreden, zijn 

leven en zijn sterven stonden volkomen in het teken ervan dat de zaak van God samenvalt met 

de zaak van de mens. Daarmee bedoelt Küng dat het God in alles gaat om het welzijn van de 

mens. Voor de zaak van God is Jezus gestorven, nadat zijn leven al helemaal in het teken van die 

zaak stond. Jezus stierf voor diegenen voor wie God een Vader wil zijn: een ‘Vater der 

verlorenen’, met wie Jezus zich in zijn leven volkomen had geïdentificeerd. Maar hij stierf ook 

voor diegenen die hem om die identificatie en solidariteit bekritiseerden en in hun 
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‘Selbstverschlossenheit, Selbstsicherheit, Selbstgerechtigkeit’  de eigenlijke schuldigen en 

zondaren waren.  In zijn sterven is Jezus zo de ‘plaatsvervanger’ van de zondaren, hij is de 

‘personifizierte Sünde’.99 De opwekking van Jezus betekent volgens Küng een radicale 

doorkruising van de vloek van de wet, en daarmee het begin van een nieuwe manier van zijn 

voor mensen, een nieuwe vrijheid: ‘Den Preis des Todes muβte er zuerst bezahlen, damit der 

radikale Durchbruch durch das Gesetz erreicht und eine neue Freiheit, eine neue Existenz, ein 

neuer Mensch ermöglicht wurde’.100  

Door de opwekking van Jezus heeft zijn leven een nieuwe dimensie gekregen. De 

boodschap die hij verkondigde, van de aanstaande heerschappij van God, is hij nu in eigen 

persoon geworden. Jezus als de verpersoonlijkte boodschap van God daagt uit tot een 

levensbeslissing.101 ’Er provoziert Nachfolge’, ‘Er ruft in die Freiheit und erwartet 

Zustimmung’.102 In deze beslissing van de mens gaat het om het laten gelden en erkennen van de 

heerschappij van God zoals dat in Jezus leven gebeurde.  

 

2.4.6. De betekenis van de vrijheid van Jezus in de moderniteit 

 

De nieuwe manier van leven die Jezus verwacht, en die zich in zijn opwekking uit de dood 

definitief heeft doorgezet sluit opvallend nauw aan bij Küngs analyse van de moderne cultuur. 

Een menselijke samenleving waarin mensen hun vrijheid werkelijk kunnen beleven is er door 

een onkritisch geloof in technologische vooruitgang niet gekomen, en ook niet door een 

ideologisch geloof in humanisering van de samenleving door revolutie: ‘in beiden Fällen bleibt 

der Mensch … der Mensch, der seine Welt nicht bewältigen kann, weil er mit so vielem, nur nicht 

mit sich selber fertig wird!’103 Er zijn wel nieuwe maatschappelijke structuren ontstaan, maar 

deze structuren hebben de vrijheid van mensen uiteindelijk niet bevorderd.104 De emancipatie 

en secularisatie hebben geen menselijk samenleven in volkomen vrijheid gebracht. Deze analyse 

van Küng heeft een duidelijk spits. Küng meent dat de keuze voor een nieuwe manier van leven 

nodig is: ‘eine Neubestemming der Werte und der Prioritäten … damit ein wirklich neuer 

Mensch und eine neue Gesellschaft möglich wird´. De ‘verwachting’ van Jezus sluit nauw aan bij 

de noodzaak die Kung ziet voor de komst van een nieuwe mens, een nieuwe manier van leven 

die de onvrijheid en identiteitsverwarring van de moderne mens overstijgen kan.  
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Küngs eindconclusie in Christ Sein is dat christen-zijn een radicale vorm is van modern 

mens-zijn. Als christen is een modern mens waarachtig, werkelijk en radicaal mens.105 Küng stelt 

dat moderne mensen op hetzelfde ‘kruispunt’ staan als Jezus. De machten en structuren van de 

samenleving waarin Jezus zich bevond zijn constante factoren in het leven van mensen, ook al 

heeft de moderniteit voor een radicale breuk gezorgd door haar emancipatie en 

secularisatieproces.  

 

§ 2.5. Toegang tot de vrijheid van Jezus in de moderniteit 

 

Hoe kan de vrijheid van Jezus het ambivalente karakter van de menselijke vrijheid in de 

moderniteit doorbreken en overstijgen? Küng komt uit bij de vrijheid van Jezus als zijn 

basishouding. Deze basishouding van Jezus opent in de moderniteit de mogelijkheid voor een 

leven in vrijheid, dat de dubbelzinnige vrijheid van de moderne mens overstijgt. Daarin blijkt het 

‘onderscheidende’ en ‘unieke’ van het christelijk geloof ten opzichte van andere wereldreligies 

en van een seculiere levensbeschouwing.106   

Het begin van deze ‘nieuwe manier van leven’  legt Küng bij de christelijke kerk. De 

christelijke kerk moet een veranderingsproces doorgaan, wil Jezus Christus als unieke persoon 

van het christendom opnieuw betekenis krijgen in de moderniteit. Küng omschrijft dit 

veranderingsproces in de kerk als  ‘activering van de herinnering’107. Küng bedoelt met 

‘herinnering’, de herinnering aan Jezus Christus. Deze herinnering gebeurt in de eerste plaats in 

de christelijke liturgie: ‘Christlicher Kult ist wesentlich Erinnerung’.108  Küng noemt twee 

aspecten van de christelijke liturgie waarin deze herinnering vorm krijgt: het lezen uit de bijbel 

als heilige Schrift, en de ‘gedachtenis’ aan Jezus in  de eucharistie of avondmaal. ‘Herinnering’  

aan Jezus van Nazareth is volgens Küng een toekomstgericht gebeuren, waarin de historische 

persoon van Jezus van Nazareth in de huidige tijd tegenwoordig wordt gesteld zodat het unieke 

van het christelijk geloof  relevant wordt voor moderne mensen109. De herinnering aan Jezus is 

volgens Küng in gestolde tradities terechtgekomen en een gevangene geworden van het 

verleden. Daardoor heeft de herinnering aan Jezus zijn ‘activerende’ aspect voor een groot deel 

verloren110. De liturgie heeft vaak een ‘plichtmatige’ karakter; eucharistievieringen lijken er 
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vooral op gericht te zijn  om ‘religieuze behoeften’ te bevredigen111. De christelijke cultus van de 

herinnering beantwoordt daarom niet meer aan haar doel. Daarom moet de herinnering als 

kernactiviteit van de christelijke kerk herijkt worden112.  In dit herijken krijgt de herinnering 

weer een activerende vorm. Om dit te bereiken is volgens Küng wezenlijk dat Jezus van Nazareth 

op een nieuwe manier als de maatgevende oorsprongsfiguur van het christendom gaat gelden. 

Wanneer dat gebeurt wordt de kerk ‘open’ naar de toekomst, in plaats van dat zij in onzekerheid 

aan het kerkelijke verleden gebonden blijft. ‘Activerend’ is de herinnering aan Jezus wanneer die 

niet bestaat uit het ‘verzorgen van het oude’ waardoor christelijke liturgie een museaal karakter 

krijgt, maar wanneer de herinnering aan Jezus inwerkt tegen de ‘Macht des Faktischen’, en 

wanneer de  ‘Wand des Wirklichen’ wordt doorbroken113. Als Jezus op een nieuwe manier 

herinnerd wordt, kan hij opnieuw betekenis krijgen in de moderne tijd.   Küng noemt dat een - in 

aansluiting op J.B. Metz-  een ‘gevaarlijk’ en ‘ bevrijdend’ proces.114 Het is een gevaarlijk proces 

omdat de bestaande kerkelijke traditie en bestaande geloofsvoorstellingen onder druk komen te 

staan, waardoor de macht van de kerkelijke realiteit wordt tegengewerkt. Tegelijk is het ook een 

‘bevrijdend’ proces, omdat het kerkelijke leven van de bestaande realiteit,  wordt ‘vrijgemaakt’ 

en toekomstgericht wordt.  

In deze analyse van de ‘herinnering’ als bevrijdend gebeuren blijkt dat vrijheid volgens 

Küng vorm krijgt in een proces waarin de kerk loskomt van bestaande tradities en 

geloofsvoorstellingen. Küng wil de ‘herinnering’ aan Jezus als kernactiviteit van het christelijk 

geloof dynamiseren en vernieuwen.  Daarvoor moet de herinnering aan Jezus worden herijkt, 

doordat de kerk zich openstelt voor de ‘ werkelijke’ Jezus, waarvoor de geschriften van het 

Nieuwe Testament de bron zijn. Om de ‘werkelijke Jezus’  daarin te herontdekken is het 

toepassen van de uitkomsten van de historisch-kritisch onderzoek naar de historische gestalte 

van Jezus van Nazareth een ‘mogelijke’, ‘gerechtvaardigde’ en ‘noodzakelijke’  methode.115 Küng 

wil door zijn eigen interpretatie van deze uitkomsten geen biografie van Jezus opstellen, maar de 

‘characteristischen Grundzüge und Umrisse von Jesu Verkündigung, Verhalten, Geschick’ 

reconstrueren.116 Een scherp beeld van de ‘ werkelijke’  Jezus beschouwt Küng als een 

uitnodiging tot navolging van de ‘aanstekelijke vrijheid van Jezus’.117 
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§ 2.6. Conclusies  

 

De belangrijkste conclusie in dit hoofdstuk is dat Jezus van Nazareth bij Küng het ‘persoonlijke 

paradigma’ is voor de vrijheid van moderne mensen. Tot deze stelling komt Küng in Christ Sein 

via zijn analyse van de moderniteit. Küng komt in die analyse tot de conclusie dat er in de 

moderniteit sprake is van een dubbelzinnigheid in de vrijheid van de moderne mens. Op dit punt 

komt Küng met een ‘echt alternatief’ vanuit de wereld van het christelijk geloof. Met de 

dubbelzinnigheid van de moderne vrijheid bedoelt Küng dat moderne pogingen om de vrijheid 

van de mens veilig te stellen en uit te werken in sociale en maatschappelijke structuren 

onbedoeld hebben geleid tot nieuwe vormen van onvrijheid. Als Küng deze nieuwe vormen van 

onvrijheid omschrijft heeft hij het vaak over ‘dwang’ en ‘druk’. Van veel moderne structuren gaat 

dwang uit: de dwang van een grote hoeveelheid regels waarmee het moderne samenleven wordt 

gereguleerd, de dwang tot zelfrechtvaardiging die bestaat in een enorme prestatiedruk 

(‘Leistungsdruck’). Ook spreekt Küng over de dwang die uitgaat van de enorme 

verantwoordelijkheid die de moderne mens op zich heeft genomen voor de vormgeving van zijn 

eigen identiteit, zijn eigen persoonlijke leven en ambities, de inrichting van de samenleving en 

het leefbaar houden van de aarde. In deze moderne rol ervaart de mens ondanks al zijn 

verantwoordelijkheden een grote mate van identiteitsverwarring en gebrek aan zin en 

levensdoelen. Voor Küng hangt dit alles samen met het ontbreken van vaste grond waarop het 

moderne leven zich kan gronden. Deze vaste grond biedt het christendom met het vertrouwen 

op God als diepste en laatste grond van de werkelijkheid. Het christelijk geloof kan als deze vaste 

basis fungeren als daarin Jezus Christus de maatgevende persoon is. Hij heeft de mogelijkheid 

van een nieuwe vorm van leven geleefd, verkondigd en gecreëerd in zijn grondhouding van de 

‘aanstekelijke vrijheid’. Deze houding schept voor moderne mensen vrijheid tegenover de 

‘gesetzlichkeit’ waarin de moderne samenleving terecht is gekomen, die gepaard gaat met de 

dwang van zelfrechtvaardiging waardoor moderne mensen hun vrijheid niet kunnen 

verwerkelijken.   

Het christelijk geloof beschouwt Küng als het ‘echte alternatief’ waarin de moderne mens 

de onvrijheid van zijn vrijheid overstijgen kan. De kernhouding van het christelijk geloof is voor 

Küng ‘vertrouwen’.  In de houding van het gewaagde vertouwen op God als grond van de 

werkelijkheid ontvangt de mens ‘ware vrijheid’. Zijn pogingen tot zelfrechtvaardiging worden 

bevrijd van dwang doordat ze worden overstegen door de rechtvaardiging van het leven door 

God. Hierin zit voor Küng het grote verschil tussen emancipatie en christelijke vrijheid. 

Emancipatie betekent bevrijding van mensen door mensen. Christelijke vrijheid betekent 

bevrijding van de mens door God. De bevrijding door God schept ‘ware vrijheid’ omdat daarin de 

mens door God wordt aangenomen in zijn hele mens-zijn, en niet alleen op basis van zijn 
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‘Leistungen’. Gods rechtvaardiging schept ‘eine neue Lebenschance’ waarin de moderne mens 

echt vrij kan zijn. Voor deze nieuwe manier van leven heeft Jezus de weg geopend. Hij heeft laten 

zien dat de wil van God de ‘zaak vaan de mens is’. Gods wil bestaat in het welzijn van de mens, en 

niet in een verabsoluteerde  wet. De opwekking van Jezus uit de dood is de bevestiging van God 

dat de mens in zijn vrijheid niet langer bedreigd wordt door de dood, maar door zijn sterven 

heen het leven vindt bij God.  

 

Vooruitblik naar hoofdstuk 3 

 

In hoofdstuk 1 hebben we geprobeerd te verhelderen door welke noties een modern 

vrijheidsbegrip wordt gekenmerkt. Vervolgens hebben we in hoofdstuk 2 onderzocht hoe Küng 

de moderniteit en het ‘vrijheidsgehalte’  van die moderniteit interpreteert. Ook hebben we 

gezien dat Küng vanuit de schaduwzijden die volgens hem aan een moderne benadering van 

vrijheid kleven, zoekt naar mogelijkheden om het ‘dubbelzinnige’ dat hij in die moderne vrijheid 

waarneemt te overstijgen. Küng presenteert daarvoor een manier van leven waarvoor Jezus 

Christus het ‘persoonlijke paradigma’  is. Küng stelt daarbij dat Jezus dit persoonlijke paradigma 

is voor  individuele mensen, maar ook voor ‘ groepen’. Ook stelt hij dat Jezus als persoonlijk 

paradigma normatief is voor het leven en handelen van de kerk. We willen in hoofdstuk 3 de blik 

richten op Küngs ecclesiologie. We gaan daar na hoe Küng zijn ideeën over vrijheid integreert in 

zijn kerkmodel.  
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Hoofdstuk 3- De ecclesiologische betekenis van vrijheid volgens Küng  

 

Inleiding 

 

Is de kerk ‘partner’ van God in de ‘strijd’ om de vrijheid van de mens? Of is de kerk eerder 

lijdend voorwerp, plaats voor Gods bevrijdende handelen? Maar waarom dan juist de kerk? 

Waarom in die gemeenschap van mensen? Omdat daar het woord van God verkondigd wordt? 

Omdat daar de sacramenten bediend en ontvangen worden? Omdat de gemeenschap van de 

kerk een kwalitatief andere ‘Gemeinschaft’ is dan de ‘Gesellschaft’, de samenleving?118 En is de 

kerk als plaats voor het bevrijdende handelen van God dan ook een eigen ruimte in de wereld, 

onderscheiden van wat niet-kerk is? Maar wordt dan het handelen van God niet veel te veel 

beperkt tot de kerk? Als Gods handelen bepalend is voor de vrijheid van de mens, kan de kerk als 

gemeenschap dan nog een constitutieve rol spelen ten aanzien van de vrijheid van de mens? Is 

die vrijheid niet ‘echt’, of onvoltooid, als die niet ‘geleefd’ wordt in de kerk? Is de kerk als 

gemeenschap van gelovigen plaats voor het verborgen handelen van God, en speelt zich daar het 

bevrijdingsproces van de mens, juist in die gemeenschap af? Al deze vragen cirkelen rondom het 

nauwe verband dat Hans Küng legt tussen kerk en menselijke vrijheid. Voor de helderheid is het 

zinvol om aan het begin van dit hoofdstuk hierbij op te merken dat Küng niet doelt op de 

godsdienstvrijheid van de kerk ten opzichte van de staat. Als we in dit hoofdstuk de relatie van 

kerk en vrijheid bij Küng proberen te verhelderen, dan doen we dat vanuit de korte definitie van 

kerk die Küng zelf geeft: ‘de gemeenschap van mensen die in Jezus Christus geloven’.119  

Küngs stelling waarmee hij de relatie van kerk en vrijheid omschrijft is: de kerk is een 

‘plaats’ of ‘ruimte’ voor de vrijheid.120 Dat doet hij terwijl hij zich er duidelijk van bewust is dat 

er in de moderniteit allerlei bezwaren tegen die stelling kunnen worden ingebracht: heeft het in 

de kerk niet te vaak aan aandacht voor menselijke vrijheid, menselijke waardigheid en 

zelfbeschikking ontbroken? Heeft de kerk ten aanzien van de menselijke vrijheid historisch 

gezien niet teveel krediet verspeeld in de moderniteit? Toch noemt de Küng de kerk als 

geloofsgemeenschap een ‘plaats’ of ‘ruimte’ voor vrijheid. 

 Küngs uitspraken over de relatie van kerk en vrijheid staan niet op zichzelf. Ze passen in 

een belangrijk aspect van Küngs theologie: zijn Anliegen het christelijk geloof en de kerk op een 

nieuwe manier relevant te maken in de moderniteit. Dit Anliegen blijkt in Christ Sein doordat 

Küng in zijn theologisch denken aansluit bij de centrale plek die de mens en de menselijke 

waardigheid inneemt in de moderniteit. In Die Kirche blijkt zien we dit zelfde Anliegen doordat 
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Küng daar zoveel nadruk legt op kerkvernieuwing. Deze kerkvernieuwing is volgens Küng nodig 

omdat grote groepen mensen in de moderniteit van de kerk vervreemd zijn geraakt.121 De sleutel 

tot kerkvernieuwing zoekt Küng in Die Kirche door een nieuwe gerichtheid van de kerk op wat 

hij noemt de ‘oorsprong’ van de kerk: de persoon van Jezus Christus. Küng is ervan overtuigd dat 

juist een kerkmodel dat voortkomt uit Jezus Christus als oorsprongsfiguur van het christendom 

‘toekomst heeft’ in de moderniteit. In Christ Sein ‘ontwerpt’ Küng een wijze van christen-zijn 

waarbij hij de christologische nadruk van Die Kirche vasthoudt, maar daarnaast sterk de nadruk 

legt op de moderniteit als de denk- en leefwereld van mensen die de kerk als haar eigen 

‘horizon’ moet zien en accepteren.  

Zoals we zagen in hoofdstuk 2, heeft Küng in zijn analyse van de moderniteit gezocht 

naar een vorm van vrijheid die de individualiteit van mensen niet verabsoluteert of 

minimaliseert, maar is ingebed in een ordening van menselijk samenleven (een 

‘Freiheitsordnung’) die recht doet aan de mondigheid van mensen, aan hun zelfbeschikking, aan 

hun morele autonomie – maar waarin een mens toch bindingen aangaat die hem helpen bij 

oriëntatie in het leven en bij het vinden van levenszin. Küng heeft gesteld dat vrijwillige binding 

aan God als de ultieme grond van het menselijk bestaan deze oriëntatie en levenszin geeft. Juist 

binding aan God schept voor moderne mensen ware vrijheid. Maar welke rol speelt de kerk bij 

het ontstaan van deze vrijheid?  

 De rol van de kerk ten aanzien van de vrijheid van de mens is in de Reformatie in het 

middelpunt van het theologisch denken komen te staan. Dat gebeurde vooral bij Luther die 

stelde dat de vrijheid van mensen voortkomt uit God die mensen rechtvaardigt, alleen op basis 

van hun geloof.122 In het theologisch denken van Luther treedt de kerk in de bemiddeling van de 

menselijke vrijheid radicaal terug, terwijl hij de ‘on-middellijkheid’ in de relatie tussen God en 

mens benadrukt. Voor het verkrijgen van vrijheid is het rituele handelen van de clerus niet de 

weg van bemiddeling tussen God en mensen. God is degene die de vrijheid van mensen 

rechtstreeks tot stand brengt. In de moderniteit heeft God als persoon of als transcendente 

macht steeds minder betekenis in het denken over de vrijheid van de mens. Bepalend voor de 

vrijheid van mens is zijn relatie tot zichzelf en tot zijn omgeving. Daarbij wordt de kerk gezien 

als een instituut dat vrijheid van moderne mensen eerder belemmert en inperkt, dan vergroot of 

tot stand brengt.  

De vraag is nu, hoe Küng, die enerzijds aansluiting zoekt bij het mensbeeld van de 

moderniteit, maar anderzijds zijn vrijheidsbegrip sterk laat bepalen door een vrijheidsbegrip 
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waarin het handelen van God beslissend is, kan spreken over de kerk als een ‘ruimte voor de 

vrijheid’ in de moderne samenleving. Komt Küng misschien terug bij een prereformatorische 

positie waarin de kerk optreedt als bemiddelaar van de menselijke vrijheid, omdat de 

emancipatie van de moderne mens maar voor een deel heeft geleid tot echte vrijheid? Maar hoe 

kan Küng dan vasthouden aan een modern mensbeeld waarin vrijheid wordt toegespitst op 

zelfbeschikking en morele autonomie?   

De hoofdvraag die we in dit hoofdstuk willen beantwoorden is: op welke wijze kan volgens 

Küng de kerk als gestructureerd instituut en als geordende gemeenschap van mensen een 

ruimte zijn waar menselijke vrijheid in de moderniteit gewaarborgd wordt en tot ontplooiing 

komt?  

 

§ 3.1. Küngs ecclesiologie 

 

3.1.1. De belangrijkste ecclesiologische publicaties van Küng  

 

We zoeken een antwoord op de hoofdvraag voor dit hoofdstuk in Küngs belangrijkste 

ecclesiologische publicaties. Daarbij betrekken we een aantal relevante ecclesiologische delen 

uit Christ Sein, ook al geldt Christ Sein niet als een ecclesiologische publicatie in strikte zin.123 

Küngs belangrijkste ecclesiologische publicaties verschijnen in de jaren ’60 en ’70 van de vorige 

eeuw. De meeste van deze hangen nauw samen met (de agenda van) het Tweede Vaticaanse 

Concilie (1962-1965). Het eerder genoemde werk Die Kirche is Küngs ecclesiologische 

hoofdwerk. Die Kirche verscheen in 1967 niet lang na het einde van het concilie en sluit op veel 

punten nauw aan op Lumen Gentium, de dogmatische constitutie van Vaticanum II over de 

kerk.124 Tien jaar eerder was Küngs in zijn dissertatie uit 1958 over de rechtvaardigingsleer bij 

Karl Barth in vergelijking met de rooms-katholieke rechtvaardigingsleer al duidelijk met 

ecclesiologische vragen bezig: Küng gaat na of en in hoeverre verschillen over de 

rechtvaardigingsleer tussen protestanten en katholieken werkelijk kerkscheidend zijn. Twee 

jaar na zijn dissertatie publiceerde Küng in 1960 naar aanleiding van de aankondiging van het 

Tweede Vaticaanse Concilie Konzil und Wiedervereinigung. Erneuerung als Ruf in die Einheit.125 

Daarin werkt Küng uit hoe dit concilie kan bijdragen aan de vernieuwing van de rooms-

katholieke kerk. Deze vernieuwing acht Küng van grote betekenis voor de kerk zelf, en kan 
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tegelijk voor oecumenische toenadering tot andere kerken zorgen. Küngs nadruk op 

kerkvernieuwing was ook al duidelijk merkbaar in een voordracht die hij in 1959 hield aan de 

Protestantse Theologische Universiteit in Basel onder de -door Karl Barth aangereikte-  titel 

ecclesia semper reformanda. Küng stelt daarin dat het protestantse adagium semper reformanda 

van toepassing zou moeten zijn op het de kerk als geheel, en niet alleen op de leden of het leven 

van de kerk terwijl de kerkelijke leer, het kerkelijk ambt en kerkelijke structuren buiten schot 

blijven.126 Bij Küng nemen we in deze voordacht al een duidelijke nadruk op de noodzaak van 

radicale vernieuwing van de kerk waar. Met zijn boek Strukturen der Kirche (1962) gaat Küng 

vervolgens in op de verhouding van concilie en kerk. Küng beschouwt het komende concilie als 

een kerkvergadering van de gehele kerk. Ook formuleert hij voorafgaand en met het oog op het 

Tweede Vaticaanse Concilie een vernieuwingsagenda voor de rooms-katholieke kerk.127 In het 

Tweede Vaticaanse concilie ziet Küng een hoopvol teken van deze vernieuwing 

(‘Aggiornamento’128), al is hij later ambivalent over de daadwerkelijke vernieuwing die het 

concilie heeft gebracht.129 Küng beschouwt Strukturen der Kirche als de ‘prolegomena’ bij Die 

Kirche. Naast de genoemde ecclesiologische werken wijzen we ook op de voordracht ‘ Kirche in 

Freiheit’, die Küng in de Verenigde Staten en Engeland hield in 1963 en in 1964 publiceert.130 In 

het eerste deel van zijn memoires merkt Küng op dat hij deze voordracht over kerk en vrijheid 

beschouwd heeft als het voorwerk voor zijn ecclesiologische ontwerp in Die Kirche: ‘De tijd is 

rijp voor de verwezenlijking van een program, zoals dat is uiteengezet in mijn concilieboek en in 

mijn voordrachten met als sleutelbegrip ‘vrijheid’ tot thema werd gemaakt…’.131 Ook na Die 
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Kirche heeft Küng in verschillende kleinere publicaties geschreven over de kerk. De belangrijkste 

publicatie na Die Kirche op ecclesiologisch gebied is: Unfehlbahr? Eine Anfrage, een boek over de 

leer van de onfeilbaarheid van het leerambt van de paus.132 We beperken ons hier voor de 

verheldering van de relatie van kerk en vrijheid tot Christ Sein, Die Kirche en Kirche in Freiheit.  

 

3.1.2. Het raamwerk van Küngs kerkmodel in Die Kirche  

 

Zoals gezegd, Küng stelt in Kirche in Freiheit, in Die Kirche en in Christ Sein dat het wezen van de 

kerk is dat zij een ‘ruimte voor de vrijheid’ is. 133 We willen deze stelling nu in verband brengen 

met Küngs ecclesiologisch ontwerp. We gaan eerst in op het raamwerk van dat kerkmodel. Dit 

raamwerk werken we uit door bij Küng na te gaan hoe hij een aantal klassieke ecclesiologische 

begrippen gebruikt. In Die Kirche werkt Küng bijvoorbeeld uit wat hij bedoelt met het ‘wezen’ 

van de kerk. Dat doet hij bijvoorbeeld in een uiteenzetting over de relatie tussen het wezen en de 

concrete verschijningsvorm (‘gestalte’) van de kerk. Die relatie bepaalt in belangrijke mate zijn 

ecclesiologisch ontwerp.134 We noemen een aantal belangrijke begrippen uit Küngs kerkmodel: 

de ‘oorsprong’ van de kerk,  de ‘werkelijkheid’ van kerk, het ‘wezen’ van de kerk, de ‘gestalte’ van 

de kerk, de ‘basisstructuur’ van de kerk, de ‘dimensies’ van de kerk en de ‘diensten’ van de kerk. 

We werken hier vier van deze begrippen uit en gaan na wat deze begrippen zeggen over de 

relatie tussen kerk en vrijheid in Küngs kerkmodel.  

De ‘oorsprong’ van de kerk ligt volgens Küng in de persoon van Jezus van Nazareth: zijn 

houding, zijn verkondiging, en zijn ‘Geschick’. In de verkondiging van Jezus staat volgens Küng 

de aanstaande komst van de heerschappij van God in het middelpunt. De verkondiging van Jezus 

loopt uit op zijn ‘Geschick’, zijn lijden en sterven.  Jezus’ opwekking uit de dood betekent een 

beslissend keerpunt. In de eerste plaats geeft de opwekking van Jezus zijn leerlingen helderheid 

over zijn identiteit. Door  de opwekking van Jezus verandert de verkondiging die zij van Jezus 

gehoord hebben in een verkondiging van de leerlingen over  Jezus. De verkondiging van de 

heerschappij van God zien de leerlingen nu in Jezus zelf werkelijkheid worden. Dit komt tot 

volgens Küng tot uitdrukking in de kernachtige nieuwtestamentische belijdenis: ‘Jezus is Heer’. 

De leerlingen herkennen de heerschappij van God in de heerschappij van Jezus. Deze overtuiging 

van de leerlingen is volgens Küng de oorsprong van de kerk. Tegelijk stelt Küng dat de 

oorsprong van het geloof van de leerlingen het handelen van God is in de opwekking en 
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verheerlijking van Jezus. Dit handelen van God  maakt ‘Kirche möglich en wirklich’.135 Met het 

geloof van de leerlingen dat Jezus leeft bij God en door God gerechtvaardigd en verheerlijkt is, 

‘wird nun aber zugleich eine neue Gemeinschaft Wirklichkeit’. 136 De leerlingen verstaan de 

komst van Jezus als hét beslissende, eschatologische ‘gebeuren’, zijn dood en opwekking als de 

beslissende ‘eschatologische daad van God’. Zijn opwekking schept bij de leerlingen het geloof in 

de mogelijkheid van de daadwerkelijke komst van een ‘nieuwe mens’.137 Küng stelt: Jezus is de 

oorsprongsfiguur van het christelijk geloof. Voor de relatie van kerk en vrijheid is bepalend hoe 

de kerk zich verhoudt tot deze oorsprongsfiguur.   

Een tweede begrip dat van belang is in het raamwerk van Küngs ecclesiologie is: ‘wezen’. 

Wat bedoelt Küng met het ‘wezen’ van de kerk? Het ‘wezen’ van de kerk is volgens Küng niet de 

omschrijving van een ideaalbeeld van de kerk.138 Küng verzet zich namelijk sterk tegen 

ideaaltypische kerkmodellen.139 Het wezen van de kerk is ook niet de omschrijving van een 

onwerkelijk ‘metafysisch wezen’. Ook is het wezen van de kerk niet een ‘onzichtbare’ 

ongrijpbaar kern van de kerk die tot uitdrukking komt in de ‘zichtbare’ werkelijke, concrete 

kerk. Het wezen van de kerk drukt volgens Küng uit wat in alle verschillende en veranderende 

historische kerkvormen de onveranderlijke dieptedimensie van kerk is. Deze dieptedimensie is 

volgens Küng wat ‘blijvend’ is in de kerk. Dit blijvende heeft wel een ‘dynamisch’ karakter.140   

Een derde begrip in Küngs ecclesiologisch raamwerk is de ‘gestalte’ of verschijningsvorm 

van de kerk. Dat is de vorm en structuur van de kerk waarin zij zich in verschillende historische 

perioden heeft gemanifesteerd. Küng spreekt in dit verband over ‘beelden’ van de kerk. Hij wijst 

op de grote verschillen in kerkbeelden die er in de loop van de tijd zijn geweest. Al in het Nieuwe 

Testament zijn er volgens Küng verschillende kerkbeelden te vinden. Als hoofdtypen noemt 

Küng het charismatische kerkbeeld uit de brieven van Paulus aan de ene kant en het beeld van 

een meer geïnstitutionaliseerde kerk in de Handelingen en in de pastorale brieven. Deze 

kerkbeelden mogen niet tegen elkaar worden uitgespeeld, maar moeten volgens het criterium 
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van de oorspronkelijkheid op drie punten worden beoordeeld: 1. Welk kerkbeeld is het oudst? 2. 

Welk kerkbeeld komt voort uit geschrift dat als authentiek apostolisch geldt? 3. Welk geschrift 

staat inhoudelijk het dichtst bij ‘het evangelie van Jezus’? Met dit laatste onderscheidende 

criterium wil Küng overigens niet een ecclesiologisch ‘Mitte der Schrift’ aanwijzen, omdat hij 

meent dat een ‘Mitte’ gemakkelijk van het Nieuwe Testament kan worden losgemaakt om er 

vervolgens als interpretatief kader over te ‘heersen’.141 Toch meent Küng dat met behulp van de 

historisch-kritische methode de theologie een instrument in handen heeft waarmee zij de 

‘oorspronkelijke’ boodschap van de ‘oorsprongsfiguur’ van het christelijk geloof, Jezus Christus 

kan reconstrueren, om zo de verschillende verschijningsvormen vanuit een normatief kader te 

kunnen beoordelen. In Christ Sein stelt Küng heel helder dat de persoon van Jezus Christus het 

beslissende criterium is voor wat christelijk geloof is, en daarmee ook beslissend voor de 

ecclesiologie. De ‘oorspronkelijke’ gestalte van Jezus Christus is bepalend voor de 

verschijningsvorm van de kerk.  

In de vierde plaats spreekt Küng over de ‘basisstructuur’ van de kerk. Daarmee bedoelt 

Küng de theologische uitwerking in het Nieuwe Testament van het ‘wezen’ van de kerk. We 

zullen nog zien dat Küng ondanks zijn voorbehoud in het eerste deel van Die Kirche vervolgens 

in zijn uitwerking van de ‘basisstructuur’ van de kerk toch een ecclesiologische ‘Mitte der Schrift’ 

kiest in wat hij noemt de ‘charismatische kerkstructuur’ van Paulus. Bij Küng heeft de 

theologische uitwerking van de basisstructuur van de kerk een ‘trinitarisch’ karakter. Dat 

betekent dat bij Küng de basisstructuur van de kerk wordt bepaald door het trinitarische 

handelen van God. Wat in essentie ‘kerk’ is, drukt het Nieuwe Testament volgens Küng uit door 

een omschrijving van het handelen van God de Vader, Zoon en Heilige Geest. De basisstructuur 

van de kerk omschrijft Küng daarom als ‘volk van God’, ‘ schepping van de Geest’, en ‘lichaam 

van Christus’. In die drie omschrijvingen blijkt volgens Küng wat de kerk ten diepste is. Bij deze 

basisstructuur is de tweede omschrijving: kerk als schepping van de Geest, het aangrijpingspunt 

voor de verheldering van de relatie van kerk en vrijheid bij Küng. In de uitwerking van die 

omschrijving gaat Küng uitvoerig in op de relatie van kerk en vrijheid. We werken dat verderop 

uit.  

Wat kunnen we nu opmaken uit deze centrale begrippen uit Küngs kerkleer voor de 

verheldering van de relatie van kerk en vrijheid? Als we volgens Küng in de basisstructuur van 

de kerk de concrete uitwerking van het wezen van de kerk kunnen terugvinden, dan betekent dit 

dat we in Küngs ecclesiologie een duidelijk verband kunnen verwachten tussen het handelen 

van de drie-enige God en de vrijheid in de kerk als geloofsgemeenschap. Verder kunnen we 

verwachten dat Küng elke verschijningsvorm van de kerk zal beoordelen op de ‘ gelijkenis’ met 

de gestalte van de oorsprongsfiguur van het christelijk geloof: Jezus Christus.  

                                                 
141

 Die Kirche, p. 31-32. 



50 

 

§ 3.2. De relatie van kerk en vrijheid bij Küng  

 

Er zijn drie ‘sleutelzinnen’ in Küngs ecclesiologische publicaties waaruit heel duidelijk blijkt 

welke relatie Küng legt tussen kerk en vrijheid. Wat Küng in die sleutelzinnen stelt keert in 

verschillende variaties telkens weer terug. We bespreken die sleutelzinnen hier kort. Op basis 

van die sleutelzinnen komen we vervolgens uit bij drie gezichtspunten in de relatie van kerk en 

vrijheid bij Küng.  

 

De eerste sleutelzin:  

 

‘Die Kirche – ist sie wirkliche Gemeinschaft der Freien? Die Gemeinschaft der von 

Sünde, Gesetz und Tod wahrhaft befreiten Menschen? Erweist sie sich wirklich als 

Raum der Freiheit? Damals, heute?’142 

 

In deze sleutelzin komt het eerste gezichtspunt naar voren: met het begrip ‘vrijheid’ hebben we 

volgens Küng te maken met wat de kerk ten diepste is.143 Het behoort tot de kern van kerk, dat 

zij een ‘plaats van vrijheid’ is. Daarmee wijst Küng op een ‘kwalitatief’ aspect van de kerk: als de 

kerk geen plaats van vrijheid is, dan beantwoordt de kerk niet aan wat zij ten diepste is en 

behoort te zijn. In elk spreken over het wezen van de kerk moet het begrip vrijheid worden 

betrokken. Juist op dit punt staat er volgens Küng veel op het spel. Want dat de kerk een ‘ruimte 

voor de vrijheid’ is, is geen vanzelfsprekende zaak. Tussen het wezen en realisering van dit 

wezen staan veel belemmeringen. In Die Kirche stelt Küng het wezen van de kerk als ‘vrijheid’ 

daarom al vragend aan de orde:  

 

Het tweede gezichtspunt dat Küng naar voren brengt staat heel kort in de volgende sleutelzin uit 

Kirche in Freiheit:  

 

‘Die Kirche soll den Menschen [...] die wahre Freiheit bringen’.144  

 

Uit de essentie van wat kerk is, volgt dat de vrijheid van mensen juist in de kerk ter sprake komt 

en ontplooit. De kerk is de plaats voor de echte ‘bevrijding’ van de mens. We hebben al eerder 

gezien dat Küng een scherp onderscheid maakt tussen ‘vrijheid’ en ‘emancipatie’: emancipatie 

betekent een bevrijding van mensen door mensen, vrijheid betekent volgens Küng bevrijding 

van mensen door God. Voor de relatie van kerk en vrijheid bij Küng volgt daaruit: 1. In de relatie 
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van kerk en vrijheid moet het handelen van God worden betrokken; 2. In de kerk klinkt een heel 

eigen oordeel over de vrijheid van de mens. De essentie van dat oordeel is dat een mens niet vrij 

is zonder bevrijding. En over die bevrijding geldt dat de mens daarover zelf niet de beschikking 

heeft.145 De mens is niet vrij, en kan zichzelf ook niet bevrijden, dat zijn twee grote 

vergissingen.146 ‘Ware’ of ‘christelijke’ vrijheid betekent daarom volgens Küng: vrijheid die door 

God tot stand is gebracht om daarmee verandering te brengen in de onvrijheid van de mens.  

Toch stelt Küng ook: in dit ‘tot stand brengen’ van de menselijke vrijheid speelt de kerk wel 

een rol. Küng gebruikt daarvoor het woord ‘verwerkelijking’. Met andere woorden kunnen we 

wat Küng bedoelt met ‘ verwerkelijken’  ook omschrijven met verwezenlijken, of realiseren. In 

de concrete realisering van de vrijheid van mensen is er een taak voor de kerk weggelegd.147 

Maar Küng benadrukt dat deze rol of taak moet wel duidelijk onderscheiden blijven van het 

bevrijdende handelen van God.  Een vraag die hier (vanuit de hoofdvraag voor dit hoofdstuk) 

opkomt: bestaat deze eigen rol van de kerk dan misschien in het op gang brengen van een 

emancipatieproces in de kerk? Of gaat het hier om een vorm van concrete vrijheid die een 

andere vorm of kwaliteit heeft dan de vrijheid die ontstaat en ontstaan is door 

emancipatieprocessen in de moderne samenleving?  

  

In een derde sleutelzin komt het derde gezichtspunt aan de orde waarin het eerste en het 

tweede samenkomen. Juist omdat de kerk in essentie een ‘ruimte voor de vrijheid’ is, en daarom 

de opdracht heeft om aan wat zij in wezen is te beantwoorden, betekent dit dat de essentie van 

kerk niet in de lucht mag blijven hangen, maar vertaald dient te worden naar de concrete 

structuren waarmee de kerk geordend is. Dit derde gezichtspunt vat Küng heel kort samen als 

de ‘ekklesiogische Tragweite’ van de ‘vrijheid van een christenmens’.148 De spanwijdte van de 

christelijke vrijheid moet verder reiken dan de individuele relatie tussen God en mens en de 

privéleefwereld van christenen, maar moet juist ook de kerk als gemeenschap doordringen:  

 

‘Wie soll die Kirche mit ihrer Botschaft der Freiheit vor den Menschen glaubwürdig 

sein, wenn sie sich nicht selbst wahrhaft als ein Raum der Freiheit erweist? Wie 

sollte sie sich vor den Menschen als Raum der Freiheit erweisen, wenn nicht überall 

die Freiheit durch ihre Institutionen und Konstitutionen, durch ihre Ämter und 

Weisungen hindurchleuchtet?’149  
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Wat Küng hier aan de orde stelt werkt hij op verschillende punten in zijn ecclesiologische 

publicaties uit. ‘Vrijheid’ kan alleen werkelijk tot de essentie van christen-zijn behoren, als deze 

vrijheid zich ook uitstrekt tot en zichtbaar wordt in de ‘ruimte’ van de kerk. Voor de praktische 

vormgeving van christelijke vrijheid moeten christenen als geloofsgemeenschap 

verantwoordelijkheid nemen. De vrijheid die de kerk ontvangen heeft draagt een opdracht in 

zich om in verantwoordelijkheid te beantwoorden aan wat de kerk in essentie is: de kerk 

behoort een ruimte, en als zodanig ook ‘advocaat’ voor de vrijheid in de wereld te zijn.150 Met de 

‘spanwijdte’  van de christelijke vrijheid staat de geloofwaardigheid van de boodschap van het 

christelijk geloof op het spel. Hier komt Küngs apologetische Anliegen duidelijk naar voren. 

 

We willen de hier bovengenoemde gezichtspunten in de relatie tussen kerk en vrijheid bij Küng 

nu verder verhelderen:  

-vrijheid is een begrip dat uitdrukt wat het wezen (de essentie) van de kerk is 

-vrijheid moet concreet worden in de concrete vormgeving van de kerk 

-de kerk draagt verantwoordelijkheid voor dit concreet worden van vrijheid 

 

Op deze drie aspecten willen we hieronder ingaan. Maar eerst gaan we in op Küngs analyse van 

de daadwerkelijke concreetheid van vrijheid in de kerk en in de kerkgeschiedenis.  

 

3.2.1. Vrijheid én onvrijheid in de concrete verschijningsvorm van de kerk  

 

In Kirche in Freiheit gaat Küng in op de verhouding van wezen en verschijningsvorm van de kerk. 

Het wezen van de kerk heeft Küng omschreven als ‘ruimte voor de vrijheid’. Dat dit wezen van 

de kerk ook daadwerkelijk in haar verschijningsvorm zichtbaar is, is volgens Küng allerminst 

vanzelfsprekend. Vaak klinkt in de moderniteit namelijk het sceptische verwijt dat de kerk juist 

géén plaats of ruimte voor menselijke vrijheid is, maar dat die vrijheid juist in de kerk wordt 

belemmerd en helemaal niet tot ontplooiing kan komen. Küng gaat in eerste instantie heel ver 

mee in dit verwijt dat klinkt aan het adres van de kerk dat zij op basis van haar concrete 

verschijningsvorm eerder een ruimte voor onvrijheid dan voor vrijheid is. Hij wijst op drie 

vormen van onvrijheid in de kerk.  

1. Küng stemt ermee in dat de kerk in die concrete verschijningsvorm in de kerkgeschiedenis 

allerlei vormen van onvrijheid laat zien. Die verschijningsvorm kan zozeer afwijken van wat de 

kerk wezenlijk is, dat de verschijningsvorm volstrekt tegengesteld raakt aan het wezen van de 

kerk. Dat blijkt volgens Küng uit allerlei momenten uit de kerkgeschiedenis waarop de vrijheid 

die mensen in de kerk voor zichzelf namen in hun geloofsopvattingen geleid heeft tot vervolging, 
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excommunicatie en bestraffing, omdat hun geloof en opvattingen werd beschouwd als strijdig 

met de door de kerk op dat moment geldende tradities en dogma’s. Dit blijkt volgens Küng zowel 

in de rooms-katholieke als in de protestantse kerkgeschiedenis. Daarnaast spreekt Küng over 

een ‘tragische’ uittocht van vele natuurwetenschappers, filosofen, en politici, omdat zij vanwege 

hun denkbeelden in de kerk geen vrijheid ervoeren of konden krijgen.151  

2. Onvrijheid in de kerk kan blijken in specifieke conflicten, maar kan ook een structureel 

karakter krijgen. Küng voert op dit punt de vergelijking op, die Gustav Wetter maakt tussen wat 

hij noemt het ‘systeem’ van de kerk en het communistische systeem van de toenmalige Sovjet-

Unie.152 Deze vergelijking neemt Küng over: hij meent dat beide ‘systemen’ op elkaar lijken: ‘Sind 

nicht beide eins darin, daß sie absolutistisch, zentralistisch, totalitär, kurz daß sie Feinde der 

Freiheit des Menschen sind?’153  

3. In de derde plaats noemt Küng het verwijt dat de kerk haar eigen centrale boodschap 

verkeerd heeft bemiddeld. Hij wijst op het verhaal De Grootinquisiteur uit De Gebroeders 

Karamazov van F.M. Dostojevski waarin de kerkleiding tegenover een plotseling naar de aarde 

teruggekeerde Christus stelt dat kerkleden die vrijheid die Christus wilde brengen helemaal niet 

aankunnen, en dat de kerkleiding hen in plaats daarvan gehoorzaamheid aan door de kerk 

ingestelde regels heeft gegeven, terwijl die kerkleiders zelf de zware last van de door Christus 

gebrachte vrijheid dragen. De heilsbemiddelende functie die de grootinquisiteur bij Dostojevski 

aan de teruggekeerde Christus voorhoudt is echter geen heilsbemiddeling, maar bevoogdende 

‘omvorming’ van het heil tot een praktische levenswijze in gehoorzaamheid aan kerkelijke regels 

die de kerkleiding beter hanteerbaar acht voor ‘gewone gelovigen’.  

Deze vormen van (structurele) onvrijheid laten volgens Küng uiteindelijk niet het diepste 

wezen van de kerk zien, maar zijn uitingen van haar ‘on-wezen’. De concrete verschijningsvorm 

valt niet samen met wat de kerk ten diepste is. Wezen en on-wezen van de kerk openbaren zich 

allebei in de concrete gestalte van de kerk. Küng vergelijkt wezen en on-wezen van de kerk met 

de mens en zijn schaduw. Een mens in de zon is even werkelijk als zijn schaduw, maar toch valt 

de mens niet samen met zijn schaduw. Uit de schaduw van een mens zijn zijn contouren wel af  

te lezen, maar toch beschrijven die contouren het wezen van de mens niet. Wezen en on-wezen 

van de kerk hangen samen als de mens en zijn schaduw. Wie vormen van onvrijheid van de kerk 

waarneemt, ziet iets van de ‘werkelijke’, concrete kerk. Maar valt de essentie van wat kerk is niet 

samen met die onvrijheid. Ondanks dat zich in de kerk allerlei vormen van onvrijheid 

openbaren, is de kerk volgens Küng in haar wezen, in ‘ihr ganzer Sinn und Zweck’ een ruimte 
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van de vrijheid.154 We zijn bij Küng op dit punt een nauwe samenhang tussen antropologie en 

ecclesiologie. Zoals het in de antropologie moet gaan om de concrete, ‘geschichtliche’ mens die 

als christen geen abstract ‘foutloos’ wezen wordt, zo is ook de kerk geen foutloze gemeenschap, 

maar is in elke concrete historische gestalte van de kerk het kwaad toch telkens weer aanwezig 

en aanwijsbaar. Voor Küng is dit een basisregel voor de ecclesiologie.155  

Maar waar komen al die vormen van onvrijheid in de kerk dan vandaan? De samenhang 

van het wezen met de concrete verschijningsvorm bepaalt in hoeverre de kerk een ruimte voor 

de vrijheid is. De vrijheid van de kerk staat volgens Küng op het spel als het wezen en de 

verschijningsvorm niet op de juiste wijze worden onderscheiden. Omgekeerd gebeurt hetzelfde: 

de kerk vervalt in onvrijheid als het wezen en de verschijningsvorm helemaal niet met elkaar in 

verband worden gebracht. In het eerste geval verdwijnt door een gebrek aan onderscheiding van 

wezen en verschijningsvorm elk criterium om de kerk te kunnen beoordelen op haar concrete 

gestalte. Elke verschijningsvorm van de kerk is dan even gerechtvaardigd. Het ‘wezen’ van de 

kerk functioneert niet als een kritisch oriëntatiepunt. In het tweede geval, als het wezen en de 

concrete verschijningsvorm helemaal uit elkaar worden getrokken, kunnen er twee dingen 

gebeuren: òf er wordt over de kerk alleen gesproken als een abstract ‘wezen’, waardoor de 

historische gestalte van de kerk er niet meer toe doet, òf  het wordt als  irrelevant beschouwd 

om te spreken over het wezen van de kerk: alleen de concrete verschijningsvorm van de kerk -

met haar activiteiten, organisatie en structuren- doet er toe.  

Toegepast op de relatie van kerk en vrijheid betekent dit bij Küng dat vrijheid of 

onvrijheid in de kerk niet is af te lezen aan de concrete verschijningsvorm alleen. Daarnaast 

geldt dat vrijheid niet mag opgaan in eschatologische toekomstverwachting of een abstract 

ideaal mag worden. Vrijheid in de kerk moet volgens Küng altijd geleefde, concrete vrijheid 

zijn.156 De theologische achtergrond van de complexe samenhang van wezen en concrete 

verschijningsvorm van de kerk bij Küng is dat de kerk voorwerp is van geloof. De essentie van 

wat kerk is, is volgens Küng niet met empirisch godsdienstsociologisch onderzoek vast stellen 

omdat de aanduiding van het wezen van de kerk  als ruimte voor de vrijheid een 

geloofsuitspraak is.157 Een geloofsuitspraak kan alleen worden gedaan door ‘persoonlijke 

overgave’.158  Vrijheid als essentie van kerk is alleen zichtbaar voor wie gelooft. Dat betekent dat 

gelovigen een vorm van vrijheid waarnemen die niet per definitie samenvalt met vrijheid 

waarvan het ecclesiologisch gehalte bijvoorbeeld door middel van een onderzoek naar 

emancipatie in de kerk te onderzoeken valt. Critici of bewonderaars van de kerk die niet als 
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gelovigen naar de kerk kijken, gaan uiteindelijk aan deze dieptedimensie voorbij.159 We willen 

nu nagaan hoe Küng deze dieptedimensie verder uitwerkt.  

 

3.2.2. De essentie van kerk: ruimte voor vrijheid  

 

De relatie tussen kerk en vrijheid bestaat volgens Küng daarin dat de kerk een ‘ruimte’, of 

‘plaats’ is voor deze vrijheid. Dat betekent: De kerk is als geloofsgemeenschap, als ‘samenleving’, 

in de maatschappij en in de wereld aanwezig doordat zij zichzelf juist op het punt van de vrijheid 

als unieke gemeenschap onderscheidt. Aan die stelling houdt Küng vast – terwijl hij uitgebreid 

heeft uitgewerkt dat er in de kerk allerlei vormen van (structurele) onvrijheid zijn aan te wijzen 

in de kerkgeschiedenis, en in het heden.  

Küng omschrijving van de essentie van kerk als eigen ruimte roept vragen op: In 

hoeverre heeft de kerk als ‘ruimte’ bij Küng de connotatie van een eigen ‘afgebakend terrein’? Is 

de kerk volgens Küng juist als een afgebakende ruimte ten opzichte van de wereld een ruimte 

voor de vrijheid, zoals de monniken in de Middeleeuwen zich afsloten van de wereld in hun 

eigen religieuze levensruimte? 160 In Christ Sein benadrukt Küng een groot verschil op dit punt 

tussen Jezus in zijn leerlingengemeenschap en bepaalde monastieke groeperingen als de 

Essenen en de Qumrangemeenschap. Jezus sluit zich juist niet van de wereld af in een eigen 

ruimte. En dat is voor Küngs opvatting over kerk en geloof beslissend.161 Küng benadrukt in 

Christ Sein zeer nadrukkelijk dat de kerk geen afgesloten ruimte ten opzichte van de wereld 

moet zijn, vooral niet ten opzichte van de moderniteit. De moderniteit is het noodzakelijke 

referentiekader voor de kerk, openheid naar de moderniteit is voor de toekomst van de kerk 

essentieel. Maar toch noemt Küng in Christ Sein evenals in Die Kirche en Kirche in Freiheit de 

kerk wel ‘plaats’ voor de verwerkelijking van de christelijke vrijheid. Is de ‘ruimte’ van de wereld 

daarvoor niet geschikt, of heeft de ‘ruimte’ van de kerk een eigen kwaliteit, een eigen ordening 
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die een ‘klimaat’ schept met de noodzakelijke voorwaarden voor een ‘geleefde christelijke 

existentie’, voor een unieke manier van leven in vrijheid?  

De kerk als ruimte betekent bij Küng dat de kerk de plaats is waar de boodschap van het 

Nieuwe Testament verkondigd en gehoord wordt, en waar God ‘bewerkt’ dat mensen ‘werkelijk’  

vrij worden. De kerk is de ‘plaats’ waar mensen als een gemeenschap de bijbel, en in het 

bijzonder de nieuwtestamentische boodschap als relevante en normatieve heilzame boodschap 

voor hun leven beschouwen. Dat betekent dat mensen aanvaarden dat God de bewerker is van 

hun vrijheid. De kerk richt zich op de vrijheid die God biedt door in Jezus Christus de ‘voor God 

volkomen open’ mens te scheppen, die zo ‘toegang’ is tot ware vrijheid. 162 Bij Jezus ziet en 

beleeft de kerk de volkomen overgave aan God, en ontvangt in hem van God de 

verpersoonlijking van de ware vrijheid. Deze vrijheid wordt in de kerk werkelijkheid door de 

Geest van God.  De Geest bewerkt dit in het teken van de doop. De kerk draagt vervolgens de 

verantwoordelijkheid om de boodschap over deze vrijheid in de wereld uit te dragen.  

De kerk is een eigen ruimte in de wereld doordat in de kerk een bevrijdingsproces van 

mensen wordt verkondigd en geloofd waarin het handelen van God de beslissende factor is. 

Kerk is daarom daar waar mensen geloven dat het bevrijdende handelen van God bepalend is 

voor hun eigen vrijheid. Met bijbels-theologische woorden kunnen we het handelen van God als 

bepalende factor in het leven van mensen ook omschrijven met de ‘ heerschappij’ van God in het 

leven van mensen. Daarmee komen we bij een tweede omschrijving van Küng van de essentie 

van kerk: de plaats waar mensen zich richten op de heerschappij van God.  

 

3.2.3.  ‘Dienst’ aan de heerschappij van God als essentie van kerk  

 

Küng stelt dat in het Nieuwe Testament, in de verkondiging van Jezus en ook óver Jezus, de 

komende heerschappij van God in het middelpunt staat.163 Küng noemt in Die Kirche vijf 

aspecten van de aanstaande heerschappij van God: 1. De heerschappij van God is een 

toekomstige, eschatologische heerschappij. De definitieve doorbraak ervan ligt in de toekomst. 

2. De komst van de heerschappij van God is een daad van God zelf, en komt niet voort uit het 

handelen van mensen. 3. De heerschappij van God is een ‘religieuze heerschappij’, het betekent 

niet dat er een ‘politische Theokratie’ ontstaat, maar dat God ‘gemeenschap’ schept met mensen. 

4. De heerschappij van God betekent in die gemeenschap ‘heil’ en ‘redding’ voor mensen die de 

geboden van God overtreden hebben. De boodschap van deze komende heerschappij heeft 

daarom geen dreigend, maar een vreugdevol karakter. 5. De verkondiging van de heerschappij 

van God door Jezus betekent een dringende oproep aan mensen om radicaal voor God en zijn 
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heerschappij te kiezen. De heerschappij van God vraagt om gehoorzaamheid van mensen aan 

God en zijn wil, en niet aan de heerschappij van mensen, menselijke wetten en regels.164  

Wat is de relatie van deze heerschappij tot de kerk als ruimte voor de vrijheid? Schept 

deze heerschappij vrijheid? En zo ja, hoe dan? Küng wijst op een samenhang tussen God die zijn 

heerschappij in Jezus Christus werkelijkheid laat worden en de dienst van de kerk aan deze 

eschatologische heerschappij. Een te nauw verband tussen de heerschappij van God (koninkrijk 

van God) en de kerk wijst Küng af. Tegelijk wijst hij ook een radicaal onderscheid af. Er is een 

samenhang tussen de heerschappij van God en de kerk: ‘Die endzeitliche Gemeinde der 

Glaubenden und die Gottesherrschaft stehen nicht feindlich gegeneinander, auch nicht 

beziehungslos nebeneinander, sondern die Kirche ist auf die Gottesherrschaft hingeordnet, ihr 

zugeordnet.’165 Küng wijst af, dat de kerk haar eigen zichtbare ruimte, haar eigen handelen in de 

wereld gaat gelijkstellen met het handelen van God. Tegelijk is Küng er ook van overtuigd, dat de 

bewust gelovende gemeente niet kan worden losgezien van Gods bevrijdende handelen. 

Essentieel is, hoe de kerk als geloofsgemeenschap de heerschappij van God in haar eigen ruimte 

centraal stelt.   

De kerk als geloofsgemeenschap draagt verantwoordelijkheid voor de concrete 

‘verwirklichung’ van de heerschappij van God. De bovengenoemde vijf aspecten van de 

verkondiging van Jezus van de heerschappij van God noemt Küng ‘christologische indicatieven’. 

Uit die indicatieven komen ‘ecclesiologische imperatieven’ voort.166 Deze ecclesiologische 

imperatieven drukken uit hoe de kerk werkelijk haar verantwoordelijkheid dient te nemen voor 

de concrete vormgeving van de geloofsgemeenschap vanuit de christologische indicatieven. De 

samenhang tussen die christologische indicatieven en ecclesiologische imperatieven is volgens 

Küng beslissend voor de vrijheid in de kerk. Met andere woorden: beslissend voor de vrijheid in 

de kerk is in hoeverre zij zich inlaat met Jezus Christus, zijn ‘ aanstekelijke’ vrijheid en zijn 

verkondiging van de heerschappij van God.  

Küng noemt vijf ecclesiologische imperatieven bij de vijf genoemde aspecten van de 

verkondiging van Jezus van de heerschappij van God.  We gaan hier op twee van deze 

imperatieven in waarin Küngs opvatting over de ecclesiologische waarde van vrijheid tot 

uitdrukking komt. Een eerste ecclesiologische imperatief die Küng noemt is dat de dienst van de 

kerk aan de heerschappij van God kan nooit bestaan in het verwerkelijken van een vorm van 

politieke macht of invloed, maar de gestalte moet hebben van wat Küng noemt: ‘dienst’. De 

dienst van de kerk aan de heerschappij van God heeft een ‘Knechtsgestalt’, en bestaat in ‘ 
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selbstlose Dienst an den Menschen’ ; ‘ Ihre Bestimmung ist die geistliche Diakonie’.167 Deze 

imperatief volgt uit de christologische ‘indicatief’ dat Jezus de heerschappij van God als een 

‘religieuze heerschappij’ heeft verkondigd.  

Een tweede ecclesiologische imperatief die Küng noemt is dat de heerschappij van God 

niet verwisseld mag worden met een heerschappij van de mensen over mensen, dat leidt tot 

onvrijheid in de kerk.168 Het laten gelden van de heerschappij van God in de kerk betekent het 

einde van de heerschappij van mensen over mensen. Juist de heerschappij van God is waarborg 

voor de vrijheid van mensen in de kerk. De heerschappij van God als radicale oproep tot 

gehoorzaamheid aan God, betekent dat er nooit sprake kan zijn van absolute gehoorzaamheid 

aan mensen, aan menselijke instellingen of regels. Ook de manier waarop de kerk georganiseerd 

en gestructureerd is kan daarom nooit tot absolute of tijdloze norm verheven worden. De kerk 

mag geen ‘blinde’ gehoorzaamheid opleggen, die uit angst voortkomt, en mensen onvrij 

maakt.169  

Volgens Küngs is het wezen van de kerk, dat zij in dienst staat van de (verkondiging van) 

de heerschappij van God. Dat de gemeente bestaat komt voort uit de verkondiging van en het 

geloof in de heerschappij van God, en tegelijk is de definitieve heerschappij van God het einddoel 

waar de gemeente naar uit ziet.170 De kerk is niet ‘brenger’ of ‘drager’ of  ‘bewerker’ van de 

heerschappij van God,  maar ‘aspirant’.  ‘heraut’, en ook ‘voorteken’ van de heerschappij van 

God.171 De in vrijheid gekozen dienst aan de heerschappij van God brengt ‘ware’ vrijheid voor de 

kerk: 

‘Die Kirche […] die bei allem Versagen stets auf die Gottesherrschaft aus ist und daran 

denkt, wem sie gehört, für wen sie sich entschieden hat, für wen sie sich immer wieder 

neu kompromißlos und rückhaltslos zu entscheiden hat, die wird wahrhaft frei.’172 

 

Küng stelt: de kerk is vrij, wanneer zij in vrijheid radicaal kiest voor de heerschappij van God. 

Dat betekent: het aanvaarden van de beschikking van God over het leven sluit menselijke 

vrijheid niet uit, maar in, en maakt die juist mogelijk.173  

 Dat Küng op deze manier menselijke vrijheid verbindt met het tegenovergestelde van 

zelfbeschikking roept wel vragen op. Want is zijn vrijheidsbegrip dan nog wel compatibel met 

een modern vrijheidsbegrip, waarin elke vorm van Fremdherrschaft juist moet worden 

uitgebannen? Küng komt tot zijn opvatting van vrijheid als een vorm van ‘over-jezelf-laten-
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beschikking’ omdat hij de ‘heerschappij’ van mensen radicaal onderscheidt van de ‘heerschappij’  

van God. Tussen die twee vormen van heerschappij bestaat volgens Küng een kwalitatief 

beslissend onderscheid. Küng zegt bijvoorbeeld: onderwerping aan de ‘ vreemde’ heerschappij 

van een ander (mens) leidt uiteindelijk tot een vorm van ‘ Versklavung’, terwijl het toelaten, 

aanvaarden van de heerschappij van God over je leven leidt tot bevrijding.  

 In het nieuwe voorwoord ‘Rechtfertigung heute’ bij een pocketuitgave van zijn 

dissertatie Rechtfertigung uit 1958, dat in grote lijnen overeenkomt met ‘ Zur Freiheit befreit’, 

paragraaf III.3 van het laatste deel van Christ Sein, gaat Küng onder het gezichtspunt van de 

rechtvaardigingsleer op dit onderscheid in.174 In ‘Rechtfertigung heute’ stelt Küng dat de vraag 

naar de rechtvaardiging van de mens en zijn bestaan die in de Reformatie centraal is gesteld, een 

verlangen van de mens bespreekt dat ook in de moderne samenleving onveranderd bestaat: de 

mens verlang ernaar dat zijn leven een gerechtvaardigd leven is. Het grote verschil met de tijd 

van de Reformatie is volgens Küng is echter, dat de ‘rechtvaardigende instantie’ veranderd is. 

Niet langer is God degene tegenover wie een mens zich rechtvaardigen wil, maar de mens zelf, 

zijn medemens, de maatschappij. In de moderne samenleving is volgens Küng sprake van een 

‘Zwang zur Selbstrechtfertigung’.  

 Küng schetst in dit voorwoord een schijnbare rolverwisseling van God en de moderne 

mens. God dient zich te rechtvaardigen voor het lijden, het leed en de honger in de wereld, en de 

mens heeft verantwoordelijkheden van God overgenomen en is de oordelende partij geworden. 

Door die rolverwisseling zijn er volgens Küng allerlei nieuwe vormen van ‘dwang’ in de 

samenleving ontstaan. De belangrijkst daarvan is de ‘Leistungszwang’, de druk om te presteren. 

Gevolg van die druk is een identiteitsverwarring en verlies aan identiteit bij de moderne mens. 

De rolverwisseling tussen God en mens is echter schijnbaar, omdat de zelf oordelende mens ten 

opzichte van zijn medemens een specifieke kwaliteit mist: barmhartigheid. Op de 

barmhartigheid van de ander kan een mens niet vertrouwen, hij kan er alleen zeker van uitgaan 

dat de waarde van zijn identiteit wordt afgemeten aan zijn prestaties. Küng noemt dit de vloek 

van ‘säkulare Gesetzlichkeit’.175   

Küng wil met zijn analyse laten zien, dat het wegvallen van God als degene die het leven 

van mensen rechtvaardigt door hen te bevrijden van hun zonde, de vloek van de wet en van de 

dood, het verlangen naar rechtvaardiging niet heeft weggenomen, maar ook de vervulling van 

dit verlangen niet heeft gebracht. Want de rechtvaardiging van het eigen leven door de mens 

zelf, of via het oordeel van medemensen, van de samenleving heeft geleid tot een groot verlies 

aan vrijheid, identiteit en levenszin. Küng komt daarom uiteindelijk uit op de blijvende 
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relevantie van de stelling van Luther: God is degene die het leven van mensen rechtvaardigt 

vanuit zijn barmhartigheid en dat daarom het handelen van God onontbeerlijk is voor de 

vrijheid van de mens. Binding aan deze God betekent dat de mens in de moderniteit kan 

loskomen van bindingen die de moderne samenleving aan hem oplegt: de ‘onbarmhartige wet 

van het moeten-presteren’.176 

We gaan hier niet op alle aspecten van dit betoog van Küng in, maar willen laten zien hoe 

Küng ook in dit voorwoord de door mensen zelf toegelaten beschikking van God over het leven 

(de ‘Gottesherrschaft’) als sleutel beschouwt voor de bevrijding van de mens. Tegelijk blijft 

hiermee bij Küng nog niet goed opgehelderd wat de plaats van de kerk is ten opzichte van deze 

heerschappij van God. Bestaat de ‘dienst’ van de kerk aan deze heerschappij uit het laten klinken 

en uitdragen van deze boodschap, of heeft de kerk als geloofsgemeenschap hierin nog een 

andere rol? 

  

3.2.4.  De verantwoordelijkheid van de kerk voor vrijheid   

 

De kerk is verantwoordelijk voor de vrijheid die zij als gave van God ontvangt. Küng komt tot 

deze stelling vanuit het onderscheid dat hij maakt tussen vrijheid als gave en vrijheid als opgave. 

Met vrijheid als gave, geschenk, bedoelt Küng de vrijheid van de mens die ontstaat door Gods 

bevrijdende handelen. Met vrijheid als opgave bedoelt Küng de concrete verwerkelijking van die 

vrijheid door het handelen van de mens (in de kerk). Vrijheid als opgave voor de kerk betekent 

volgens Küng dat de kerk verantwoordelijkheid draagt voor haar vrijheid. Die 

verantwoordelijkheid bestaat daarin dat de kerk haar eigen structuur en orde dient te laten 

beantwoorden aan de vrijheid die God geeft. We willen nu nagaan hoe Küng deze 

verantwoordelijkheid voor vrijheid omschrijft. 

Küng neemt de verantwoordelijkheid van de kerk voor de haar gegeven vrijheid zo hoog 

op dat hij stelt: dat de kerk mensen ‘echte’ vrijheid brengt. Deze uitspraak van Küng roept in 

eerste instantie verwarring op, nadat Küng heeft gesteld dat vrijheid altijd eerst ‘gave’ is van 

God. Om dit gezichtspunt verder te verhelderen vergelijken we deze omschrijving van de ‘rol’ of 

‘taak’ van de kerk met een belangrijke locus uit de traditionele rooms-katholieke ecclesiologie: 

de rol van de kerk in de bemiddeling van het heil van mensen. In de traditionele rooms-

katholieke ecclesiologie speelt de kerk als bemiddelaar van het heil een sleutelrol. Deze 

bemiddelende functie is het meest scherp uitgedrukt in de klassieke uitspraak: ‘extra ecclesiam 

salus non est’. Die uitspraak drukt uit dat mensen opgenomen dienen te zijn in het domein van 

de kerk om het heil van God te kunnen ontvangen. Buiten de ruimte van de kerk is er voor 

mensen geen mogelijkheid tot redding, verlossing. Uit de dogmengeschiedenis blijkt dat de 
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heilsbemiddelende rol van de kerk vanouds veel sterker aan de kerk als instituut dan aan de 

kerk als gemeenschap gekoppeld.177 De kerk bezit als heilsinstituut middelen, ‘sacramenten’ die 

het heil van God bij de mens brengen.  

 Ten opzichte van de traditionele rooms-katholieke positie van de kerk als 

heilsbemiddelaar maakt Küng een aantal fundamenteel andere keuzes. In de eerste plaats 

koppelt Küng heilsbemiddeling primair aan de kerk als gemeenschap.178 De kerk is in de eerste 

plaats als gemeenschap van gelovigen ‘ruimte voor de vrijheid’. De cruciale rol van de ambten in 

de bemiddeling van het heil -die in de traditionele rooms-katholieke ecclesiologie zo worden 

benadrukt- zwakt hij af ten gunste van het ‘algemene priesterschap’ van alle gelovigen.179 

Bijbels-theologisch gezien kiest Küng in plaats van een te eenzijdige institutionele kerkstructuur 

vanuit de pastorale brieven en Handelingen voor de ‘blijvende charismatische structuur’ van de 

kerk op basis van de paulinische geschriften.180 Onder ‘charisma’ verstaat Küng een ‘roeping van 

God tot dienst in de gemeente, waarin de bekwaamheid voor deze dienst meekomt’.181 Deze 

diensten zijn de concrete uitdrukking en ‘manifestatie’ van het bevrijdende en verlossende 

handelen van God aan mensen. We gaan nog verder in op wat Küng concreet onder een 

charismatische kerkstructuur verstaat, maar essentieel is dat Küng ‘charisma’ een belangrijker 

begrip vindt voor de structuur van de kerk dan ‘ambt’ of ‘hiërarchie’. Küng beschouwt de aan de 

paulinische geschriften ontleende charismatische structuur als ‘geleidend’ voor Gods 

bevrijdende handelen. Niet alleen via de ambten, maar door de gemeenschap als geheel wordt in 

de kerk de vrijheid van mensen gerealiseerd.  

Bij Küng is de heilsbemiddeling veel ‘on-middellijker’ dan in de traditioneel rooms-

katholieke kerkleer. We verhelderen dit punt aan de hand van de omschrijving van de 

bemiddelende rol van de kerk van H. Berkhof. Berkhof plaatst de kerk als instituut én 

gemeenschap ‘tussen Christus en de enkeling’ in en omschrijft de bemiddelende rol van de kerk 

als volgt:  

‘Bemiddeling betekent dat de kerk ergens vandaan komt en ergens heengaat, om 

uitgangspunt en eindpunt te verbinden. Ze moet de afstand tussen Christus en de 

mens overbruggen. Ze moet dus ten eerste de mens met Christus confronteren, ze 

moet een plaats zijn, een ruimte, een huis waar de mens wordt opgenomen en tot 

Christus geleid, waar hij wordt gevoed, gevormd en vernieuwd.’182 
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Berkhof speelt hier het institutionele- en gemeenschapskarakter van de kerk niet tegen elkaar 

uit. Net als bij Küng vinden we bij Berkhof de aanduiding van de kerk als ‘domein’ of ‘ruimte’. 

Maar de specifieke heilsbemiddelende functie van de kerk als ‘ ruimte’ spitst Berkhof niet toe op 

de ambten in de kerk. Wel spreekt Berkhof over ‘duurzame overdrachtselementen’ die het heil 

van God ‘geleiden’, maar die omvatten veel meer dan het ambt.183 De kerk als geheel is de plaats 

of ruimte waar ‘Christus-confrontatie’ plaats vindt. De kerk is in Berkhofs omschrijving de plaats 

waar mensen Jezus ‘ontmoeten’ kunnen. We gaan hier niet in op wat Berkhof precies bedoelt 

met het ontmoeten van Christus in de kerk. Het gaat er hier om te laten zien dat Küng dichter bij 

Berkhofs omschrijving van bemiddeling staat dan bij de traditioneel rooms-katholieke positie 

waarin de kerk door middel van het geïnstitutionaliseerde ambt het heil bemiddelt.  

Küngs boek Christ Sein is op te vatten als één grote bemiddelingspoging tussen Christus 

en de moderne mens. De afstand tussen Christus en moderne mensen wil Küng overbruggen, 

niet exclusief via de ambten die het door Jezus verworven heil bij de mensen brengen, maar door 

Jezus en zijn ‘ way of life’  als de ‘maatgevende’ en beslissende persoon voor de vormgeving en 

inhoud van het christelijk geloof centraal te stellen.184 Voor de ecclesiologie betekent dit dat de 

persoon en de verkondiging van Jezus rechtstreeks maatgevend zijn voor de kerk. Sleutelwoord 

in de verkondiging van Jezus is de aanstaande heerschappij van God. Sleutelwoord in Küngs 

omschrijving van de persoon van Jezus Christus is zijn vrijheid. In hoofdstuk 2 hebben we gezien 

dat Küng grote nadruk legt op vrijheid als de basishouding van Jezus. Als Küng spreekt over de 

kerk die mensen de ware vrijheid brengt, dan doelt Küng daar op een bemiddelende rol voor de 

kerk volgens de opvatting van Berkhof. De kerk bemiddelt in de confrontatie, ontmoeting van 

mensen met Jezus. In Jezus biedt de kerk daardoor namelijk een ‘manier van leven’  aan die 

bepaald is door vrijheid. Deze manier van leven in vrijheid bestaat in ‘dienst’ aan de door Jezus 

verkondigde heerschappij van God.  

 Küng heeft gesteld dat de kerk een belangrijke rol speelt in de concrete verwerkelijking 

van de vrijheid van mensen. Of de kerk menselijke vrijheid daadwerkelijk realiseert staat of valt 

volgens Küng met de betekenis die Jezus heeft in de kerk. Uit de verkondiging van Jezus en uit de 

basishouding van Jezus, kortom uit wat in de christologie wordt gezegd volgen beslissende 

imperatieven voor de ecclesiologie. De realisering van vrijheid in de kerk door de kerk staat of 

valt met de juiste doorvertaling van de persoon en verkondiging van Jezus. De basis voor de 

structuur van de kerk legt Küng met de verkondiging van Jezus van de aanstaande heerschappij 
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van God. De kerk bemiddelt vrijheid voor zover de heerschappij van God geldt in de kerk. Want 

juist het laten gelden van die heerschappij schept vrijheid. Daarom is het laten gelden van de 

heerschappij van God het realiseren van vrijheid in de kerk.  

 

3.2.4. De kerk als ruimte voor concreet geordende vrijheid   

 

We hebben gezien dat de basisstructuur van de kerk bij Küng een ‘trinitarisch’ karakter heeft. 

Dat wil zeggen: Küng beschrijft de basisstructuur van de kerk aan de hand van drie 

‘basismetaforen’ uit het Nieuwe Testament: de kerk als ‘volk van God’, ‘schepping van de Geest’,  

en ‘lichaam van Christus’. Het tweede nieuwtestamentische beeld waarmee Küng de 

basisstructuur van de kerk uiteenzet is: ‘Kirche als Geistgeschöpf’. Daarmee benadrukt Küng net 

als in Kirche in Freiheit dat de ‘werkelijkheid’ van vrijheid ontstaat door het bevrijdende 

handelen van God. De realisering van de vrijheid die God schenkt komt voort uit het handelen 

van de Geest van God. De Geest van God werkt in de verkondiging van het woord, en in de 

sacramenten van doop en avondmaal. De Geest bewerkt dat een mens werkelijk vrij wordt. De 

Geest van God omschrijft Küng als ‘macht’ en ‘kracht’ van God – waarin God zelf: ‘über das 

Innere, das Herz des Menschen, ja den ganzen Menschen Herrschaft gewinnt, ihm innerlich 

gegenwärtig ist und sich dem Menschengeist wirksam bezeugt.’185 

De werkelijkheid van de vrijheid draagt volgens Küng een ‘Verpflichtung’ in zich.186 ‘Weil 

Freiheit gegeben ist, soll, kann sie auch gelebt werden.’187 Vrijheid ‘uitleven’ in de kerk 

omschrijft Küng als een houding van openheid, als ‘Offensein’. Deze openheid betekent dat de 

mens in staat is om in een verantwoordelijke houding God en medemensen te ‘dienen’. Küng vat 

christelijke vrijheid samen als een paradoxaal samengaan van: ‘Unabhängigkeit und 

Verpflichtung, Macht und Verzicht, Selbständigkeit und Dienst, Herrsein und Knechtsein.’188 De 

kern van deze ‘paradoxale’ houding is volgens Küng: liefde. ‘Selbstvergessene Liebe ist 

Realisierung der Freiheit’.189  

De verwerkelijking van de christelijke vrijheid in de structuren van de kerk bestaat in de 

vrijwillige binding aan een bepaalde ‘orde’. Voor een omschrijving van deze orde verwijst Küng 

naar de brieven van Paulus. Paulus spreekt over de ordening van menselijke vrijheid door de 

‘wet van Christus’. Deze wet drukt uit dat christelijke vrijheid zich ‘openbaart’ in het concrete 

liefhebben van de naaste ‘in de wereld en vóór de wereld’.190 Christelijke vrijheid ontstaat in 

vrijwillige binding aan deze orde  en creëert een leven in ‘Offenheit für Gott und die Menschen in 
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Liebe’.191 In deze openheid wordt christelijke vrijheid geleefd. Vrijheid heeft alleen 

ecclesiologische betekenis als de kerk zich voegt naar deze orde.192  

Zowel in Kirche in Freiheit als in Christ Sein maakt Küng een onderscheid tussen 

‘manifestaties’ van vrijheid en ‘geordende’ vrijheid. De manifestaties hebben vooral betrekking 

op de positie van individuele kerkleden. De ordening van vrijheid betreft de manier waarop de 

kerk gestructureerd is.  Als de kerk ‘op orde’ is kan vrijheid zich in de ruimte van de kerk 

manifesteren. Küng vertaalt de ecclesiologische orde van vrijheid in Kirche in Freiheit naar 

hedendaagse concrete ‘manifestaties’ van vrijheid. In die manifestaties blijkt de geleefde vrijheid 

in de kerk. Allereerst noemt Küng het Tweede Vaticaanse Concilie. Dit concilie is een 

‘Manifestation der Freiheit in der Kirche […] Kein totalitärer Parteikongreß war dies, sondern 

ein Konzil der Initiativen, der freimütigen Diskussion und der selbständigen Beschlüsse’.193 Küng 

spreekt de hoop uit dat het concilie het begin zal zijn van een periode van nieuwe ‘fruchtbaren 

Freiheit in der Kirche’.194  

Vervolgens gaat Küng ook in op drie ‘concrete manifestiaties’ waarin de vrijheid in de 

kerk zich zou moeten openbaren195: 1. Gewetensvrijheid. Een katholieke gelovige moet vrij zijn 

om een dogma van de kerk af te wijzen als dat tegen zijn geweten ingaat. Dit betekent volgens 

Küng geen absoluut relativisme tegenover de traditionele geloofsvoorstellingen van de kerk, 

maar een pleidooi voor de ‘Gewissensreife’ van mensen. 2. Vrijheid om te spreken (parrèsia, 

vrijmoedigheid). Door vrijheid van meningsuiting in de kerk wordt de kerk niet zwakker, maar 

sterker. Küng pleit voor het afschaffen van ‘Zwangsinstitutionen’ in de kerk die de vrijheid van 

spreken en publiceren aantasten of onder druk zetten. Hij noemt bijvoorbeeld de index van 

verboden boeken (de ‘Index librorum prohibitorum’, in 1966 door paus Paulus VI afgeschaft), 

het ‘Heilig Officie’, de voormalige Inquisitie, en haar manier van werken met aanklagers, 

geheime dossiers en het ontbreken van de mogelijkheid om een eigen verdediging te voeren (in 

1965 werd de naam van het Officie veranderd in ‘Congregatie voor de Geloofsleer’; van 1981-

2005 stond deze onder leiding van de huidige paus Benedictus XVI)  3. Vrijheid om te handelen. 

Küng signaleert in de rooms-katholieke kerk een sfeer van collectivisme, een ‘getreue 

Kirchlichkeit, eine furchtbare Unselbständigkeit, die sich als Unterordnung, ein Abwarten 

kirchlicher Weisungen […] als Gehorsam ausgibt.’196 Kerkleden durven geen persoonlijke 
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verantwoordelijkheid te nemen, en voegen zich in een vorm van blinde gehoorzaamheid die 

onvrijheid betekent.  

Op een vergelijkbare manier als in Kirche in Freiheit gaat Küng ook in Christ Sein in op 

een concrete verwerkelijking van vrijheid in de kerk. Küng noemt de kerk daar een  

‘gemeenschap in vrijheid, gelijkheid en broederschap’.197 Essentieel in Küngs uitwerking is dat 

hij steeds weer terugkomt op het punt van de ‘heerschappij’. De kerk is een gemeenschap in 

gelijkheid, van broederschap en van vrijheid als mensen niet heersen over elkaar, maar de 

heerschappij van God dienen.198  

 

§3.3.    De vrijheid van Jezus als basismodel voor de structuur van de kerk 

 

De dienst aan de heerschappij van God krijgt praktisch vorm in de liturgie van de 

gemeente, als core practice van de kerk. In de liturgie verhoudt de kerk zich tot haar oorsprong. 

Deze oorsprong is volgens Küng aan de kerk ‘gegeven’ door het ‘Handeln Gottes selbst in Jesus 

Christus unter den Menschen, an den Menschen und so schließlich auch durch die Menschen’.199 

Wat de kerk ten diepste is, staat of valt in de binding van de kerk met haar oorsprong. Deze 

binding is zo fundamenteel dat Küng deze samenhang een articulis stantis et caedentis ecclesiae 

noemt.200 Daaruit volgt dat de kerk wezenlijk ‘Raum der Freiheit’ is voor zover zij ‘wezenlijk’ in 

haar betrokken is op Jezus Christus.  

Hoe krijgt deze ‘betrokkenheid’, deze ‘binding’ vorm? We hebben in hoofdstuk 2 gezien 

dat Küng Jezus Christus beschouwt als het ‘ideaaltype’ voor een nieuwe manier van leven in 

vrijheid in de moderniteit.201 De vrijheid van Jezus werkt aanstekelijk en is ‘overdraagbaar’ op 

mensen in de moderniteit. De toegang tot de vrijheid van Jezus voor mensen in de moderniteit 

omschrijft Küng in Christ Sein met het begrip ‘navolging’.202 Daarbij merkt Küng vaak op dat 

Jezus het basismodel is voor geleefde vrijheid in de moderniteit voor ‘individuen en groepen 

mensen’. Küng stelt nadrukkelijk niet: voor ‘individuen en groepen in de kerk’. De spits van Christ 

Sein is uiteindelijk niet gericht op geloven in de gemeenschap van de kerk, maar op geloven als 

individu of als groep in de moderne maatschappij. Küng omschrijft in Christ Sein de navolging 

van Jezus daarom vooral in de context van het dagelijks leven, en niet in het bijzondere 
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religieuze leven van de kerk, al besteed Küng ook daar aandacht aan.203 Küng stelt namelijk niet 

alleen in algemene zin dat ‘individuen en groepen’ zich net als Jezus op het zelfde kruispunt van 

(religieuze) basiskeuzes bevinden. Küng spitst deze stelling ook toe op de kerk als gemeenschap 

van gelovigen.204 De kerk dient net als Jezus een positie in te nemen waaruit tegelijkertijd 

solidariteit en onafhankelijkheid blijkt. Deze positie omschrijft Küng met ‘provisorisch’, 

‘schuldig’, ‘dienstbaar’, ‘vastbesloten’.205 We gaan hier niet uitvoerig op deze omschrijvingen in. 

Van belang is dat Küng op dit punt vooral gericht is op de relatie kerk en wereld. Naast deze 

relatie richt Küng zich echter ook op de betekenis van Jezus Christus als beslissend basismodel 

in persoon voor de structuren van de kerk ‘naar binnen toe’.  

De betekenis van Jezus Christus als bepalend basismodel voor de structuur van de kerk 

krijgt volgens Küng in de eerste plaats vorm in één van de centrale ‘praktijken’ van de kerk: de 

christelijke liturgie. Onder de ‘praktijk’ verstaat Küng het concrete handelen van de kerk als 

gemeenschap van gelovigen waarin het wezen van de kerk tot uitdrukking komt. Küng gaat 

daarbij uit van drie centrale praktijken: de woordverkondiging, de doop en de eucharistie / het 

avondmaal. (Küng gebruikt meestal de term ‘Herrenmahl’). In de christelijke liturgie herinnert 

de kerk zichzelf voortdurend aan haar oorsprong. Deze herinnering kan volgens Küng echter 

haar ‘dynamische’ en ‘activerende’ karakter te verliezen doordat de christelijke liturgie een 

museaal karakter dreigt te krijgen.206 Vernieuwing van de kerk is noodzakelijk. Basis voor deze 

vernieuwing is het opnieuw doordenken van de oorsprong van de kerk, en haar verhouding tot 

deze oorsprong. Vernieuwing van de kerk is alleen mogelijk als het wezen van de kerk vanuit 

haar oorsprong wordt gedacht. Dan behoudt het wezen van de kerk haar dynamische karakter. 

Als het wezen van de kerk echter gaat samenvallen met haar concrete verschijningsvorm, met 

één bepaald, historisch ‘ beeld’  van de kerk, dan vervalt de kerk in onvrijheid, en wordt ‘ 

gevangene’  van het beeld dat het van zichzelf gemaakt heeft.207 Kerkmodellen zijn veranderlijk, 

en drukken het wezen van de kerk alleen uit voor zover blijkt dat het wezen van een model in 

verband staat met de oorsprong van de kerk. Het dynamische karakter van het wezen van de 

kerk is de motor voor een ‘Aggiornamento’, een bij-de-tijd-brengen van de concrete 

verschijningsvorm van de kerk. Dit bij-de-tijd-brengen is geen bedreiging voor de kerk, betekent 

ook geen veronachtzaming van het ‘wezen’ van de kerk door een ‘uitverkoop’ van de kerk aan de 

moderniteit, maar is een gebeuren dat de vrijheid in de kerk versterkt.   
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 In Die Kirche beschrijft Küng aan de hand van de nieuwtestamentische metafoor voor de 

kerk als ‘lichaam van Christus’ de relatie van Jezus tot de kerk als gemeenschap van gelovigen. 

Aan de hand van de sacramenten van doop en avondmaal werkt Küng deze relatie uit.208  

 

§ 3.4.    Conclusies   

 

De hoofdvraag voor dit hoofdstuk was: op welke wijze kan volgens Küng de kerk als 

gestructureerd instituut en als geordende gemeenschap van mensen een ruimte zijn waar 

menselijke vrijheid in de moderniteit gewaarborgd wordt en tot ontplooiing komt? 

 

Op deze vraag hebben we een antwoord gezocht bij Küng door drie gezichtspunten te bespreken 

waarin Küng de relatie van kerk en vrijheid aan de orde stelt: 

(1) Vrijheid drukt uit wat de essentie van kerk is  

(2) De kerk realiseert deze essentie door zich in dienst te stellen van de heerschappij van 

God.  

(3) De kerk neemt concrete verantwoordelijkheid voor haar vrijheid door die vrijheid te 

vertalen in haar structuren.  

 

Uit die drie gezichtspunten kunnen we de volgende conclusies trekken: 

 

1. De kerk is ruimte voor de vrijheid van mensen in de moderniteit doordat de kerk het eerste 

aangrijpingspunt voor Gods trinitarische bevrijdende handelen. Door het handelen van de 

drie-enige God worden mensen in de ‘ware’ vrijheid gesteld. Dit is een vrijheid waarin (1) 

een mens niet langer gevangene is van zichzelf en zijn eigen (levens)geschiedenis, van wat 

de mens geworden is door zijn eigen zonde, in confrontatie met Gods wet, en in de 

wetenschap en ervaring van de eindigheid van het eigen leven, en waarin (2) de mens een 

nieuwe verantwoordelijkheid ontvangt om het eigen leven in dienst te stellen van God en de 

naaste in een leven uit liefde.  

2. Vrijheid is de essentie van de kerk voor zover in de kerk de heerschappij van God radicaal 

wordt aanvaard. Deze heerschappij betekent een einde aan de heerschappij van mensen 

over mensen.  

3. Küng denkt aan een vrijheidsbemiddelende rol voor de kerk. Deze vrijheidsbemiddelende 

rol omschrijft Küng niet vanuit de ambten in de kerk. Küng legt een zo rechtstreeks 

mogelijke relatie tussen de vrijheid van Jezus en de vrijheid van mensen in de moderniteit. 

Dit blijkt onder andere uit Küngs interpretatie van het verhaal van de Grootinquisiteur uit 

                                                 
208

 Vgl. Die Kirche, deel C.III. ‘Kirche als Christusleib’, p. 244-288.  



68 

 

Dostojevski’s De Gebroeders Karamazov. Küng haalt dit verhaal vaak aan als voorbeeld van 

wat hij beschouwt als de volstrekte mislukking van het bemiddelen van vrijheid door de 

kerk. De grootinquisiteur heeft het bemiddelen van de vrijheid die Jezus aan de kerk wilde 

brengen volstrekt verkeerd aangepakt: hij heeft de vrijheid van Jezus geen plaats en ruimte 

in de kerk gegeven, maar in plaats daarvan gehoorzaamheid gevraagd, vanuit de 

veronderstelling dat vrijheid voor mensen in de kerk onhanteerbaar is, en een te grote 

verantwoordelijkheid. In het verhaal van de Grootinquisiteur draagt niet de hele kerk als 

geloofsgemeenschap, maar de ambtelijke hiërarchie verantwoordelijkheid voor de vrijheid 

die Jezus aan de kerk gegeven heeft, omdat die hiërarchie meent dat die vrijheid voor het 

‘gewone’ kerkvolk onhanteerbaar is. Küng wil de vrijheid van Jezus juist in het leven van 

gelovigen werkelijkheid laten worden, door in de kerk Jezus Christus en zijn vrijheid als 

oorsprongsfiguur van het christelijk geloof beslissend laten te zijn voor de gestalte van de 

kerk.  

4. Küngs boek Christ Sein is op basis van de definitie van Berkhof van ‘ bemiddeling’ op te 

vatten als één grote bemiddelingspoging tussen Christus en de moderne mens. In Christ Sein 

legt Küng daarbij grote nadruk op de vrijheid van Jezus, die op hetzelfde ‘Koordinatenkreuz’ 

staat als de moderne mens in de moderne samenleving. De vrijheid van Jezus is daarom 

paradigmatisch voor wat vrijheid voor mensen in de moderniteit zou moeten en kunnen 

betekenen. Het kruispunt waarop Jezus staat is niet alleen voor de moderne mens als 

individu, maar ook voor de kerk als gemeenschap van gelovigen bepalend: uit dit kruispunt 

volgen voor de kerk beslissende imperatieven voor de manier waarop de kerk is 

gestructureerd.  

5. De verantwoordelijkheid voor vrijheid in de kerk heeft bij Küng drie aspecten. 1.  Küng 

omschrijft deze verantwoordelijkheid als ‘openheid’, ‘ liefde’ en ‘ dienst’. 2. Küng omschrijft 

deze verantwoordelijkheid door te benadrukken dat moderne vrijheden zich in de kerk 

moeten kunnen manifesteren: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geweten, vrijheid in 

moreel handelen. 3. Verantwoordelijkheid voor vrijheid in de kerk betekent: de vrijheid van 

Jezus als basismodel voor het leven als christen in de moderniteit accepteren en navolgen.  
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Hoofdstuk 4. - Conclusies en kritische evaluatie van de betekenis van het begrip 
‘vrijheid’ in Küngs theologische benadering van de kerk 
 

We hebben in de voorafgaande hoofdstukken geprobeerd te verhelderen welke betekenis het 

begrip ‘vrijheid’ heeft in Küngs theologische benadering van de kerk. We concluderen dat  

‘vrijheid’ bij Küng een begrip is waarmee hij in zijn ecclesiologisch denken verbindingen zoekt 

tussen kerk en moderniteit. Dit zoeken van verbindingen tussen kerk en moderniteit is 

exemplarisch voor het ‘Anliegen’ van Küngs theologie: het zoeken naar nieuwe relevantie voor 

het christelijk geloof voor mensen die door de moderniteit zijn gevormd. Dit ‘Anliegen’ is vooral 

in Christ Sein sterk aanwezig. Maar ook in Kirche en Freiheit (1964) en in de insteek van Die 

Kirche (1967) is dit ‘Anliegen’ aanwijsbaar aanwezig. In dit slothoofdstuk formuleren we 

conclusies vanuit de probleemstelling voor deze scriptie:  

 

De probleemstelling bestond uit twee deelvragen: 

1. Op welke wijze integreert Hans Küng een vrijheidsbegrip in zijn kerkmodel dat zowel verband 

houdt met de ideeën over vrijheid van het individu in de moderne westerse samenleving, als ook 

met de kerk opgevat als gemeenschap van gelovigen 

2. Welke aspecten van Küngs kerkmodel komen door de integratie van dit vrijheidsbegrip 

mogelijk onder spanning te staan?  

Eerst sommen we hier de conclusies op die horen bij het eerste deel van de probleemstelling. 

Vervolgens noemen we een aantal spanningen, dat in Küngs kerkmodel ontstaan, juist vanwege 

zijn grote aandacht voor het begrip ‘vrijheid’ in zijn kerkmodel.  

 

§ 4.1. Conclusies  

 

1.  De eerste relatie die Küng legt tussen kerk en vrijheid komt naar voren in Die Kirche. Daar 

geldt de kerk als plaats voor het bevrijdende handelen van de drie-enige God. Voor zover het 

handelen van God in de kerk werkelijk de ruimte krijgt, en dit handelen niet verwisseld raakt 

met het handelen van mensen, kan de vrijheid van mensen in de kerk tot ontplooiing komen.  

 

2. De vrijheid die Küng in Die Kirche beschrijft is een vrijheid die in het leven van mensen 

ontstaat wanneer zij door God worden bevrijdt van hun ‘ gevangenschap’  in hun eigen zonde, 

hun onvrije relatie tot de wet van God, en het gevangen zijn van het leven in de dood. Voor Küng 

hangen deze drie vormen van onvrijheid nauw met elkaar samen. Doordat mensen de vervulling 

van hun leven niet bij zichzelf maar bij God zoeken, bewegen ze bij de echte levensbron vandaan. 

Deze beweging bij God als bron van het leven vandaan wordt door de wet van God concreet 
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gemaakt en geduid als zonde en schuld. De beweging bij God vandaan gaat gepaard met een 

onvruchtbare beweging van de mens naar zichzelf toe. Küng spreekt in dit verband over de 

‘gevangenschap’ van de mens aan wat hij of zij van zichzelf (van het leven) gemaakt heeft.  

 

3. Het bevrijdend handelen van God is in Die Kirche de basis voor wat Küng ‘echte’ of ‘ware’ 

vrijheid noemt. De kerk is plaats voor dit bevrijdende handelen. Dat betekent dat de kerk voor 

dit bevrijdende handelen ‘ruimte’ maakt door het in al haar core practices aan de orde te stellen, 

maar in de eerste plaats in de christelijke liturgie. Daarbij wijst Küng op de woordverkondiging 

en de sacramenten van doop en avondmaal. In deze christelijke liturgie is het Küng er vooral om 

te doen dat een helder beeld van Jezus Christus naar voren komt, dat niet is ingepakt in of 

verborgen geraakt achter rituelen maar die Jezus Christus als oorsprongsfiguur en basismodel 

voor christelijke vrijheid present stellen in het heden.  

 

4. Küng is er in Die Kirche en Kirche in Freiheit heel duidelijk over dat het vrijheid in de kerk 

altijd ‘verwerkelijkt’ moet worden, een gestalte moet krijgen. De werkelijkheid van de 

christelijke vrijheid is beslissend voor de relevantie en werkzaamheid ervan. Küng beschouwt 

de kerk in haar structuren als lakmoesproef van de realiteit van de christelijke vrijheid. Als het 

bevrijdende handelen van God geen zichtbaarheid krijgt in de manier waarop de kerk kerk is, 

dan vervluchtigt daarmee de werkelijkheid van die vrijheid. Daarmee stelt Küng hoge eisen aan 

de vormgeving van de kerk. Terwijl hij tegelijkertijd de menselijkheid, gebrekkigheid en 

voorlopigheid van de kerk voortdurend naar voren haalt. Maar dat doet voor Küng aan de 

werkelijkheid van de christelijke vrijheid niets af. Deze werkelijkheid wordt volgens Küng niet 

aangetast, zelfs niet door allerlei vormen van onvrijheid die zich in de kerk als gemeenschap en 

als instituut openbaren. Die vormen van onvrijheid zijn ook werkelijk en reëel, maar kunnen 

toch de fundamenten van de kerk niet aantasten.  

 

5. In Christ Sein is Jezus Christus het normatieve basismodel voor een nieuwe manier van leven 

dat de dubbelzinnige vrijheid van de moderniteit overstijgen kan. Het gaat om een basismodel 

dat van toepassing is voor ‘individuen en groepen mensen’. Sleutelwoord in dit basismodel dat 

Küng in Christ Sein schetst is ‘vrijheid’. Deze vrijheid ontstaat door bevrijding vanwege 

verlossing van zonde, schuld en dood, en bestaat in een leven in dienst aan anderen. Deze dienst 

aan anderen is de expressie van een radicale vorm van liefde die mensen ontdekken wanneer ze 

zich ‘inlaten’ met Jezus Christus. Het gaat om een nieuwe manier van leven dat Küng typeert als 

‘navolging’. De aanzet tot dit leven kan niets anders zijn dan een persoonlijke beslissing.  

6. In Christ Sein is Jezus Christus ook het normatieve basismodel voor de kerk als gemeenschap 

van gelovigen. Küng formuleert ‘ecclesiologische normen’ die vooral betrekking hebben op de 
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relatie van kerk en wereld. Maar in Küngs omschrijving van de betekenis van de vrijheid van 

Jezus voor de structuur en ordening van de kerk wijst Küng vooral op het belang van 

emancipatie van achtergestelde groepen, de noodzaak van inculturatie en de democratisering 

van de manier waarop in de kerk beslissingen worden genomen en leiding wordt gegeven. Küng 

betrekt de betekenis van de vrijheid van Jezus niet op de belangrijkste ‘practises’ van de kerk: 

woordverkondiging, doop en avondmaal/eucharistie.  

 

§ 4.2. Spanningen  

 

Hier gaan we in op het tweede deel van de vraagstelling van deze scriptie: Welke aspecten van 

Küngs kerkmodel komen door de integratie van zijn ideeën over vrijheid mogelijk onder spanning 

te staan?  In de inleiding hebben we naar voren gebracht dat het vanuit het vrijheidsbegrip van 

de moderniteit problematisch lijkt te stellen dat de kerk als een sociale structuur en als een 

geordend instituut de vrijheid van mensen bevordert, waarborgt en tot ontplooiing laat komen.    

Küng is zich daar duidelijk van bewust. Daarom kiest Küng er voor om het verlangen naar 

waarachtig mens-zijn dat de moderne identiteit kenmerkt positief te waarderen. Bij deze 

moderne identiteit hoort ook de morele en religieuze zelfstandigheid van mensen. Küng 

benadrukt daarom in zijn omschrijving van christen-zijn sterk het kunnen en mogen kiezen van 

mensen voor een leven in navolging van Jezus. We willen nu nagaan wat deze insteek van Küng 

betekent voor de kerk als gemeenschap in instituut. Waardeert Küng de ‘core pratices’ van de 

kerk wel voldoende in de vrijheidspraktijk die hij schetst?   

4.2.1. Küng betrekt de unieke betekenis van de ‘core practices’  van de kerk onvoldoende 

in zijn omschrijving van een vrijheidspraktijk in navolging van Jezus.  

‘Wer immer sich heute als Einzelner oder Gruppe in seinem Verhalten nach diesem Jesus 

Christus richten will …’.209 Zo begint Küng in Christ Sein aan de uitwerking van vier 

uitnodigingen om ‘met hem mee te denken’ over de praktijk van het handelen in navolging van 

de vrijheidspraxis van Jezus Christus.  Küng legt grote nadruk op de vrijheid van Jezus Christus 

als basismodel voor een nieuwe manier van leven in vrijheid in de moderniteit. In Küngs 

omschrijving van deze nieuwe manier van leven speelt het begrip ‘navolging’ een sleutelrol.  

Deze ‘navolging van Christus’ omschrijft Küng echter niet primair vanuit wat we in protestantse 

traditie de core practices van de kerk kunnen noemen: woordverkondiging, doop en avondmaal. 

Küng omschrijft ‘navolging’ niet in de eerste plaats als het handelen van de kerk als instituut en 

gemeenschap van gelovigen, maar als een vorm van concreet verantwoord handelen (van 

individuen of groepen) in de moderne samenleving. Doordat Küng de vrijheid van Jezus in Christ 
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Sein onvoldoende vertaalt in een geordende vrijheid voor de kerk als gemeenschap komt de 

unieke betekenis van die kerk als gemeenschap en het belang van de ordening van vrijheid in die 

unieke gemeenschap onder druk te staan. Terwijl Küng in Kirche in Freiheit en ook in Die Kirche 

nog duidelijk kan stellen dat de kerk mensen ‘ware’ vrijheid dient te brengen, en dat de kerk een 

hoge verantwoordelijkheid heeft voor de vrijheid die God geeft, lijkt deze lijn in Christ Sein toch 

sterk terug te wijken. De bemiddelende functie van de kerk in het heil van de mens staat in Christ 

Sein niet in het middelpunt.  

In het Nieuwe Testament staat de navolging van Jezus door zijn leerlingen in de context 

van relatie rabbi-leerling. Küng stelt in Christ Sein dat het leven van Jezus het paradigma vormt 

voor een geleefde vrijheid in de moderniteit. Daarbij specificeert hij deze geleefde vrijheid zowel 

in de richting van individuen en ‘groepen’ in de samenleving en naar de kerk als gemeenschap 

van geloven in het bijzonder. Maar of de navolging van Christus zich volgens Küng primair 

afspeelt in en vanuit de gemeenschap van gelovigen wordt niet voldoende duidelijk. Voor Küng 

is het belangrijker dat de structuur van de kerk als gemeenschap van gelovigen de vrijheid van 

Jezus weerspiegelt. Daarbij gaat het Küng zeker ook om vrijheid in de kerk door emancipatie van 

achtergestelde groepen (de rol van vrouwen in de rooms-katholieke kerk), en ook vrijheid door 

democratisering van de structuren waarmee in de kerk wordt leiding gegeven. Küng acht 

moderne emancipatieprocessen waarin onmondig geaccepteerde autoriteit wordt afgewezen 

zeer relevant voor de kerk en haar structuren. Ook in de kerk moeten mensen mondig kunnen 

zijn en zelfstandig morele keuzes maken. Daarom moet vrijheid in de kerk ook 

zelfverwerkelijking en zelfbeschikking betekenen. Dat mag in de kerk niet (langer) worden 

ontkend of genegeerd.  

De kerk is in Christ Sein als ‘ ruimte voor de vrijheid’ –die eerdere omschrijving uit Die 

Kirche en Kirche in Freiheit houdt Küng vast- niet zozeer het (exclusieve) domein in de wereld is 

waar mensen hun ware vrijheid bemiddeld krijgen, maar eerder een beweging in de wereld van 

mensen die de ‘way of life’  van Jezus bewust en in vrijheid hebben uitgekozen omdat zij zijn 

manier van leven als levensweg in echte vrijheid beschouwen.  

 

4.2.2. Een spanning in Küngs vrijheidsbegrip?  

 

De achtergrond voor spanningen in Küngs kerkmodel door de integratie van zijn ideeën over 

vrijheid daarin kan ook worden gezocht in Küngs vrijheidsbegrip. Dat vrijheidsbegrip verenigt 

heel verschillende ‘vormen’ van vrijheid in zich. Küng heeft een heel brede benadering van wat 

vrijheid is. Dat hangt samen met zijn indeling van vrijheid die telkens weer opduikt: vrijheid-van 

en vrijheid-tot, in andere woorden: vrijheid als gave en vrijheid als opgave. Met ‘vrijheid van’ 

bedoelt Küng altijd: bevrijding van.  Met dit eerste aspect van vrijheid benadrukt Küng het 
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bevrijdende handelen van God, dat mensen bevrijdt van hun zonde, hun gevangen-zijn in 

zichzelf, van de vloek die er van de wet van God uitgaat, en van de dood. De mens is in deze 

bevrijding ‘object’ van Gods handelen. De vrijheid die hier ontstaat, ontvangt de mens als gave. 

Het tweede aspect van Küngs vrijheidsbegrip, vrijheid-tot, komt voort uit een antropologische 

benadering. Vrijheid-tot betekent bij Küng dat een mens geroepen is om in liefde en openheid 

met en voor zijn medemens te leven. Bij vrijheid-tot staat het handelen van de mens in het 

middelpunt. Bij dit aspect van vrijheid gaat het om de verantwoordelijkheid van de mens. Als 

Küng over dit  aspect van vrijheid spreekt benoemt hij noties als morele autonomie, 

zelfverwerkelijking en zelfbeschikking. Vrijheid is bij Küng dan ook een modern basisrecht. 

Vrijheid betekent dan ook vrijheid van meningsuiting, betekent mondigheid. Deze tweede lijn is 

vooral in Christ Sein aanwezig.  

Doordat Küngs deze twee aspecten van vrijheid allebei wil honoreren wordt zijn 

vrijheidsbegrip behoorlijk breed. Deze breedheid levert een spanning op in zijn kerkmodel. Het 

roept de vraag op wat nu de spits is van de relatie die Küng legt tussen kerk en vrijheid?  Is de 

kerk een ruimte voor vrijheid omdat zij plaats is voor het bevrijdende handelen van God, of moet 

de kerk de morele autonomie, mondigheid en zelfbeschikking van de moderne mens de ruimte 

te geven om voor die moderne mens ook een ruimte voor vrijheid te zijn? Het is duidelijk dat 

Küng aspecten van een modern vrijheidsbegrip als zelfbeschikking, morele autonomie, 

zelfverwerkelijking en mondigheid positief wil waarderen, juist ook in ecclesiologisch 

perspectief. Deze begrippen horen bij de ‘horizon’ die de moderniteit voor de kerk dient te zijn. 

De kerk kan daarachter niet terug. Maar Küng wil ook niet terug achter het bevrijdende 

handelen van God als bron van ‘ware’ vrijheid. Küngs vrijheidsbegrip in ecclesiologisch 

perspectief heeft daarom aspecten die soms maar moeilijk te verenigen zijn: Aan de ene kant 

pleit Küng voor een kerk die plaats is voor het bevrijdende handelen van God. Voorwaarde van 

dit bevrijdende handelen is dat mensen over zichzelf laten beschikken. In dit bevrijdende 

handelen worden mensen geconfronteerd met Jezus van Nazareth die de verpersoonlijking van 

de ‘ware’ vrijheid is. De vrijheid van Jezus roept mensen op tot een beslissing om hun leven ook 

zo te leven volgt dat mensen niet over elkaar heersen, maar zich in ‘dienst’ stellen van elkaar. 

Van verhoudingen en structuren waarin mensen heersen over elkaar moet de kerk daarom 

bevrijd worden. Ook moet de kerk bevrijd worden van een onzuiver kerkbeeld, waarin het 

handelen van God en van mensen niet op de juiste wijze worden onderscheiden. Er is vrijheid in 

de kerk wanneer God God blijft en de mens mens.  

De spanning in Küngs vrijheidsbegrip blijkt uit Küngs verschil in benadering tussen Die 

Kirche, Christ Sein, en Kirche in Freiheit. In Die Kirche wordt een modern vrijheidsbegrip niet 

bewust benoemd of uitgewerkt. Dat komt vooral omdat Küng zich in Die Kirche nog helemaal in 

het taalveld van het Nieuwe Testament en van de kerkelijke traditie bevindt. In Christ Sein stapt 
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Küng uit dit taalveld, en benadert hij het christelijk geloof en de kerk veel meer vanuit de 

moderniteit. Daardoor neemt Küngs in Christ Sein aspecten in zijn vrijheidsbegrip op, die hij in 

Die Kirche niet benoemt. Door dit verschil in benadering tussen Die Kirche en Christ Sein is de 

relatie tussen kerk en vrijheid in beide boeken ook anders. Küng de vrijheid van mensen in 

Christ Sein vanuit de positie die de mens inneemt in de samenleving. De mens die als enkeling, 

als individu keuzes maakt staat centraal. In Die Kirche ligt de nadrukt meer op de betekenis van 

vrijheid in de relatie van God en mens. In Kirche in Freiheit probeert Küng beide aspecten te 

verbinden. De kerk is ruimte voor de vrijheid vanwege het bevrijdende handelen van God, maar 

dit bevrijdende handelen moet worden vertaald in de structuren van de kerk, anders is de 

vrijheid die in de kerk geloofd wordt niet geloofwaardig en concreet genoeg.  

 

§ 4.3.    Verder denken 

 

Voor het verder denken over de relatie van kerk en vrijheid zou het relevant zijn om twee 

aspecten uit Küngs theologie meer met elkaar te verbinden. Het eerste is de betekenis van één 

van de kerk als ‘lichaam van Christus’, één van de drie nieuwtestamentische beelden voor kerk 

waarmee Küng de basisstructuur van zijn kerkmodel  uitwerkt in Die Kirche. Het tweede aspect is 

de betekenis van Jezus Christus als het basismodel voor concreet geleefde vrijheid in Christ Sein. 

Dit basismodel en deze basisstructuur hebben veel met elkaar te maken. In Die Kirche werkt 

Küng een kerkmodel uit dat hij baseert op zorgvuldige bijbels-theologische interpretatie van 

vooral het Nieuwe Testament. In zijn uitwerking van de kerk als ‘lichaam van Christus’  laat 

Küng zien op welke wijze Jezus Christus in de kerk tegenwoordig is in de sacramenten van doop 

en avondmaal.  Dat de kerk een ‘ruimte voor vrijheid’  is kan betekenis krijgen door het vieren 

van de sacramenten op te vatten als een concrete oefening in het ontvangen en samen delen van 

vrijheid.  

Küng omschrijft het wezen van de kerk als ‘dienst’ aan de komende heerschappij van 

God. Deze dienst betekent niet alleen dienst van de kerk aan de wereld vanuit de gemeenschap 

van de kerk. De ‘dienst aan de heerschappij van God’ kan ook vorm krijgen binnen de 

gemeenschap van de kerk. Deze dienst komt tot ontplooiing als mensen bewust samen ‘ leerling’ 

zijn in het zich toe-eigenen van het basismodel voor een leven in vrijheid dat bij Jezus Christus te 

vinden is. Deze oefening hoeft geen ontkenning of verwaarlozing te zijn van het belang van 

emancipatie, zelfverwerkelijking, morele autonomie en democratische verhoudingen in de kerk 

of daarbuiten.   
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§ 4.4.   Slot 

 

Küngs omschrijving van de essentie van kerk met  ‘een ruimte voor vrijheid’ is uitdagend. Het zet 

aan tot denken over de betekenis die de kerk als gemeenschap van gelovigen kan hebben in het 

verlangen náár en de ervaring ván vrijheid, bij mensen die leven in een samenleving waarin 

vrijheid over het algemeen als een ‘goed’ wordt beschouwd dat in de kerk vaak schaars is. Of 

mensen binnen en buiten de kerk daarbij dezelfde vrijheid voor ogen hebben is wel de vraag. 

Küng is zich daar sterk van bewust. Daarom is hij er in zijn theologie op uit om verschillende 

vormen van vrijheid niet tegen elkaar uit te spelen, maar zoveel mogelijk te verbinden. Voor 

kerkelijke gelovigen heeft volgens Küng te vaak gegolden dat zij hun eigen leven niet durfden of 

mochten zien als een ‘project’ dat met een gerust hart tot ontplooiing mag worden gebracht; en 

dat het maken van eigen morele afwegingen niet bekneld mag raken in vooraf opgelegde regels 

die bij voorbaat al gelegitimeerd waren vanuit de kracht in invloed van overgeleverde kerkelijke 

tradities, waarden en normen. Tegelijk is het Küng in zijn denken over vrijheid steeds te doen 

om vrijheid die alles te maken heeft met de figuur van Jezus Christus. Zijn unieke en 

aanstekelijke vrijheid komt volgens Küng weliswaar tot uitdrukking in zijn onafhankelijkheid, 

radicale solidariteit en relativering van bestaande verhoudingen en regels, maar is toch vooral 

gebaseerd op zijn unieke verhouding tot God. In die relatie betekent vrijheid in de eerste plaats 

overgave aan ‘was Gott will’. Waarbij vervolgens duidelijk wordt dat God voor de mens ‘ware’ 

vrijheid wil.  
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