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Woord vooraf 
 

Aan deze scriptie ging een heel lange studieperiode vooraf. Die maakte deel uit van de geschiedenis 

van een veelzijdige laatbloeier. Na het VWO-examen volgde de opleiding werktuigbouwkunde aan de 

HTS te Dordrecht, waar de interesse en aanleg voor techniek volop uitgeleefd konden worden in de 

bestudering van machines, motoren en apparaten. Na afloop kwam de wetenschappelijke interesse 

naar boven en werd gekozen voor de vervolgopleiding techniek & maatschappij aan de TU Eindhoven 

met speciale aandacht voor de beleidsmatige, economische en ethische kanten van technologie. 

Toen de wetenschappelijke interesse welhaast onstuitbaar werd, ging ik parallel wetenschaps-

dynamica aan de UvA studeren, waar het wetenschappelijke bedrijf vanuit historisch, filosofisch en 

sociologisch perspectief bestudeerd werd.  

Vervolgens ben ik op 27-jarige leeftijd met mijn arbeidzame leven begonnen. De studiedrift zat er 

inmiddels zo in dat ik naast mijn werk in deeltijd filosofie ging studeren aan de VU. Van theologische 

interesse was nog geen enkele sprake, totdat de Geest in mijn leven is gaan werken. De interesses 

werden, om het eens ouderwets te zeggen, omgebogen richting alles wat met God, de bijbel en het 

geloof te maken had. Tijdens mijn afstudeerperiode in Eindhoven was ik tot geloof in Jezus als mijn 

Verlosser gekomen en langzaamaan rijpte een verlangen om mijn leven in te zetten voor Zijn 

Koninkrijk. Zodoende werd de deeltijdstudie aan de VU ingeruild voor de deeltijdstudie theologie aan 

het Janskerkhof in Utrecht, nadat eerst Latijn en Grieks aan het HOC waren gevolgd. Inmiddels ben ik 

8 jaar verder en ligt deze scriptie er. Het was een intensief traject naast mijn baan en gezin, maar ik 

heb het met volharding en inspiratie kunnen afleggen.  

 

Ik heb gekozen voor een onderzoek naar de messiaanse en charismatische ecclesiologie van Jürgen 

Moltmann. Mijn interesse voor Moltmann werd gewekt door de bijdrage ‘Geboeid door Moltmann’ 

van G. van den Brink in een nummer van het tijdschrift Soteria.1 Met name zijn eschatologie en 

ecclesiologie boeiden mij van meet af aan. Dat heeft te maken met mijn eigen kerkelijke positie en 

theologische opvattingen. Altijd heb ik sympathie gehad voor de radicale reformatie, maar zelf 

beweeg ik me nog steeds binnen een reformatorische kerk, alhoewel ook weleens erbuiten. 

Uiteindelijk heeft deze interesse geleid tot het onderwerp van mijn scriptie.  

Aanvankelijk had ecclesiologie niet zozeer mijn interesse. Mijn persoonlijke belangstelling voor dit 

vakgebied is echter gegroeid vanwege het toenemende besef van de grote relevantie van de 

ecclesiologie voor de kerk in het heden. Moltmanns ecclesiologische thema’s raken aan allerlei 

discussies over kerk-zijn vandaag in een geseculariseerde wereld en het inboeten van de betekenis 

van de volkskerk, maar ook aan kwesties als de inzet van de gaven van de Geest in de gemeente en 

de discussies aangaande de doop. 

 

Mijn dank voor het tot stand komen van deze scriptie gaat in het bijzonder uit naar prof. dr. O.H. de 

Vries, die als begeleider meegedacht heeft over de vraagstelling van het onderzoek en al mijn 

concepten van gedetailleerd commentaar heeft voorzien. Daarnaast bedank ik prof. dr. C. van der 

 
1 G. van den Brink, ‘Geboeid door Moltmann’, in: Soteria, 22e jrg., nr. 2, 2005, pp. 48-57. 
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Kooi, die als meelezer wilde optreden en mij in een vroeg stadium wees op de noodzaak van de 

inperking van de vraagstelling en mij attendeerde op enkele belangrijke bronnen. Verder wil ik graag 

de naam van drs. G. van den Brink noemen, die - reeds voordat ik aan mijn scriptie was begonnen - 

aangaf mee te willen lezen vanwege zijn persoonlijke belangstelling voor het onderwerp. Zijn 

enthousiasme voor het oppakken van dit onderwerp was een extra stimulans om eraan te beginnen. 

Mijn vriend Teus Boele wil ik bedanken voor zijn tekstuele commentaar in het eindstadium van de 

scriptie. 

 

Tot slot wil ik mijn vrouw Wilma heel hartelijk bedanken dat ik altijd de ruimte kreeg om te studeren 

en in de laatste fase van mijn studie aan mijn scriptie te werken. Het was niet altijd gemakkelijk om 

met een gezin met drie jonge kinderen, van wie er twee tijdens de scriptieperiode geboren zijn, een 

baan en werk in de kerk studietijd vrij te maken, maar het is gelukt. Daarvoor dank en prijs ik bovenal 

mijn Schepper en Verlosser, Die mij de gave, de discipline en de gezondheid gegeven heeft om met 

deze scriptie mijn studie theologie af te ronden. 

 

Peter van den Berg 

Barendrecht, 31 juli 2009 
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1 Onderzoeksopzet 
 

Moltmanns theologie draagt met het verschijnen van Kirche in der Kraft des Geistes: ein Beitrag zur 

messianischen Ekklesiologie in 1975 inmiddels duidelijk een trinitarisch karakter, nadat eerder zijn 

beroemde werken Theologie der Hoffnung in 1964 en Der gekreuzigte Gott in 1972 verschenen. Dat 

wil zeggen dat de trinitarische geschiedenis van God met de wereld het framework van zijn hele 

theologie is geworden.2 Wat dat betekent voor de kerk, heeft hij uitgewerkt in zijn derde grote 

programmatische werk. Zijn trinitarische theologie vertaalt zich in een messiaanse en charismatisch-

pneumatologische ecclesiologie: de kerk participeert in de messiaanse geschiedenis van Jezus, leeft 

in de presentie en kracht van de Heilige Geest, en bestaat als een voorlopige werkelijkheid ter wille 

van de komst van het koninkrijk van God in deze wereld. Deze trinitarische structuur blijkt ook uit de 

opbouw van Kirche in der Kraft des Geistes met als kernhoofdstukken ‘Die Kirche Jesu Christi’, ‘Die 

Kirche des Reiches Gottes’ en ‘Die Kirche in der Gegenwart des Heiligen Geistes’ (zie §2.4).3

Messiaanse en charismatische ecclesiologie hangen bij Moltmann samen zoals de zending van de 

Zoon en van de Geest samenhangen:4 “Die umfassende messianische Sendung der ganzen Gemeinde 

entspricht der messianischen Sendung Christi und der charismatischen Sendung des Geistes.”5 Met 

zijn messiaanse en charismatische ecclesiologie wilde Moltmann het zogenaamde ‘christomonisme’ 

enerzijds en het ‘pneumatomonisme’ anderzijds te boven komen door de kerk te beschrijven binnen 

de bredere horizon van de trinitaire geschiedenis van God met de wereld.6 T. van Prooijen beschouwt 

het messiaanse en pneumatologische perspectief als de kern van Moltmanns ecclesiologie.7

Messiaans is niet alleen een etiket dat anderen zijn ecclesiologie opgeplakt hebben. Moltmann 

typeert zijn ecclesiologie zelf ook als zodanig, wat reeds blijkt uit de ondertitel van Kirche in der Kraft 

des Geistes: ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie. In dit werk definieert hij ‘messiaanse 

ecclesiologie’ als een christologisch gefundeerde en eschatologisch georiënteerde leer over de kerk: 

“Aus ihrem Grund in Christus und für die Zukunft des Reiches Gottes ist die Kirche, was sie in 

Wahrheit ist und tun kann, in der Gegenwart und der Kraft des Heiligen Geistes.”8 Tegelijkertijd heeft 

Moltmanns ecclesiologie een pneumatologisch en charismatisch karakter, wat ook reeds blijkt uit de 

titel van zijn boek Kirche in der Kraft des Geistes. Hij spreekt in het boek ook letterlijk over 

‘charismatische ecclesiologie’.9 Charismatische ecclesiologie vraagt bijzondere aandacht voor de 

toerusting van de kerk in de geschiedenis met de gaven van de Geest.  

 

2 V.M. Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology. Ecumenical, Historical & Global Perspectives (Illinois: Downers Grove, 
2002), p. 127. Hij beschrijft dat in hoofdstuk II, §4: Die Kirche innen die trinitarische Geschichte Gottes (J. Moltmann, Kirche 
in der Kraft des Geistes: ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie (München: Kaiser, 1975), pp. 73-90). 
3 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 127. 
4 R.J. Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann (Edinburgh: Clark, 1995), p. 13. 
5 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 24. 
6 Ibid., p. 53. 
7 T. van Prooijen, Limping but Blessed. Jürgen Moltmann’s Search for a Liberating Anthropology (Amsterdam – New York: 
Rodopi, proefschrift VU Amsterdam, 2004), p. 169.  
8 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 12. 
9 Ibid., p. 52. 
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De vraagstelling voor het onderzoek naar Moltmanns messiaanse en charismatische ecclesiologie is 

hieronder opgenomen, evenals de afbakening van het onderzoek en de gebruikte bronnen. 

 

1.1 Vraagstelling 

De kenmerken van het messiaanse en charismatische karakter van Moltmanns ecclesiologie vormen 

het hoofdonderwerp van deze scriptie. Daarbij zijn de historisch-theologische context en zijn latere 

pneumatologische verbreding betrokken. Voor het onderzoek is de volgende hoofdvraag als 

uitgangspunt geformuleerd: 

 

Welke kenmerken draagt het messiaanse en charismatische karakter van Moltmanns ecclesiologie en 

in welke historisch-theologische context heeft Moltmann zijn ecclesiologie ontwikkeld? 

 

De hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen: 

1. In welke historisch-theologische context heeft Moltmann zijn ecclesiologie ontwikkeld en 

hoe is hij daardoor beïnvloed? 

2. Welke kritiek heeft Moltmann op het kerk-zijn van traditionele volks- en staatskerken? In 

hoeverre is deze kritiek als dopers te typeren? 

3. Wat is kenmerkend voor het messiaanse karakter van Moltmanns ecclesiologie? 

4. Hoe verhoudt de kerk zich bij Moltmann tot het koninkrijk van God? 

5. Welke gevolgen heeft Moltmanns messiaanse ecclesiologie voor zijn visie op de 

sacramenten?  

6. Wat is kenmerkend voor het charismatische karakter van Moltmanns ecclesiologie? 

7. Welke gevolgen heeft Moltmanns charismatische ecclesiologie voor zijn visie op de ambten? 

8. Hoe verhoudt Moltmanns visie op de charismata zich tot die van de pinksterbeweging? 

9. Welke betekenis heeft de verbreding van Moltmanns pneumatologie in zijn latere werk voor 

zijn ecclesiologie? 

 

1.2 Afbakening en bronnen 

De bovengenoemde deelvragen zijn leidend geweest voor dit onderzoek. Om deze vragen te 

beantwoorden is gebruikgemaakt van literatuuronderzoek. Voor de beantwoording van de 

deelvragen die betrekking hebben op de inhoud van Moltmanns ecclesiologie en zijn kritiek op de 

traditionele kerken is zijn werk Kirche in der Kraft des Geistes als primaire bron gebruikt. De inhoud 

van dit werk staat nog steeds model voor zijn ecclesiologie. Voor het zesde hoofdstuk over het 

charismatische karakter van Moltmanns ecclesiologie is daarnaast intensief gebruikgemaakt van Der 

Geist des Lebens. Eine ganzheitliche Pneumatologie, waarin hij opnieuw aparte aandacht besteedt 

aan de charismatische gemeente.10 Het biedt niet zozeer een verandering als wel een aanvulling op 

wat hij eerder schreef in Kirche in der Kraft des Geistes.11 

10 J. Moltmann, Der Geist des Lebens. Eine ganzheitliche Pneumatologie (Munich: Chr. Kaiser, 1991). Het gaat met name om 
hoofdstuk IX, dat handelt over charismatische krachten van het nieuwe leven, en hoofdstuk XI over de gemeenschap van de 
Geest. 
11 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 132. 
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De secundaire literatuur over Moltmann en zijn theologie c.q. ecclesiologie betreft in de eerste plaats 

de monografieën van de hand van R.J. Bauckham en van Moltmanns leerling G. Müller-Fahrenholz.12

In de tweede plaats is gebruikgemaakt van het proefschrift van T. van Prooijen over Moltmanns 

bevrijdende antropologie waarbinnen aandacht is besteed aan het messiaanse en charismatische 

karakter van zijn ecclesiologie. In de derde plaats besteedt V.M. Kärkkäinen in haar ecclesiologische 

inleiding een apart hoofdstuk aan Moltmanns ecclesiologie.13

Bij dit onderzoek is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de primaire bronnen. Naast Kirche in der 

Kraft des Geistes en Der Geist des Lebens zijn dat ook diverse artikelen van Moltmann (zie 

literatuurlijst).  

 

1.3  Opbouw onderzoek en leeswijzer 

Het onderzoek is gestart met een verkenning van Moltmann als persoon, zijn theologische vorming, 

zijn werken, de globale inhoud van Kirche in der Kraft des Geistes en de aandacht voor zijn 

ecclesiologie. Dit is beschreven in hoofdstuk 2. Vervolgens is Moltmann als theoloog in de context 

van zijn tijd geplaatst met aandacht voor de secularisatietheologie, de charismatische en 

oecumenische beweging, de politieke en bevrijdingstheologie en de Nederlandse apostolaats-

theologie. Deze historische-theologische context vormt de inhoud van hoofdstuk 3. 

Na zijn persoon en tijd beschreven te hebben, volgt in hoofdstuk 4 Moltmanns kritiek op de 

traditionele kerken als achtergrond van zijn ecclesiologie. De inhoud van Moltmanns messiaanse en 

charismatische ecclesiologie is het onderwerp van respectievelijk hoofdstuk 5 en 6. Daarbij is het 

messiaanse en charismatische karakter van zijn ecclesiologie ontleed in een aantal aspecten die 

typerend zijn en de kern van de zaak raken.  

Tot slot worden de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1 kernachtig beantwoord in hoofdstuk 7 met de 

conclusies van het onderzoek. Daarna volgt nog een Engelse samenvatting van het onderzoek. 

 
12 R.J. Bauckham, Moltmann: Messianic Theology in the Making (Basingstoke, Hants: Pickering, 1987); idem, The Theology of Jürgen 
Moltmann; idem, ‘Jürgen Moltmann’, in: D.F. Ford (ed.), The Modern Theologians (Oxford: Blackwell, 2004), pp. 209-224; G. 
Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power. The Theology of Jürgen Moltmann (Londen: SCM Press, 2000).  
13 Van Prooijen, Limping but Blessed; Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology.
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2 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven op de persoon Jürgen Moltmann en zijn werk. Eerst 

wordt een beknopte beschrijving van zijn leven gegeven met aandacht voor ervaringen die relevant 

zijn geweest voor zijn theologische ontwikkeling c.q. zijn ecclesiologisch denken. Dan volgt een 

paragraaf over zijn theologische vorming aan de hand van personen door wie hij is beïnvloed. 

Vervolgens wordt een overzicht van zijn werken gegeven met bijzondere aandacht voor zijn 

ecclesiologische werken. Daarna wordt een aparte paragraaf gewijd aan de inhoud en structuur van 

zijn belangrijkste ecclesiologische werk Kirche in der Kraft des Geistes. Tot slot volgt een paragraaf 

over de aandacht die aan zijn ecclesiologie is gegeven.  

 

Voor informatie over de persoon en het werk van Moltmann is met name gebruikgemaakt van het 

werk van Bauckham en Müller-Fahrenholz, omdat dit de belangrijkste bronnen zijn. Bauckham, die 

twee monografieën over Moltmann geschreven heeft, is een expert op het gebied van de theologie 

van Moltmann.14 Verder is hij de auteur van het hoofdstuk over Moltmann in het Blackwell-

handboek The Modern Theologians.15 Müller-Fahrenholz is een leerling van Moltmann geweest en 

heeft zijn boek geschreven naar aanleiding van zijn kennis van Moltmanns theologie en op grond van 

persoonlijke gesprekken met hem. 

 

2.1 Beknopte biografie 

Jürgen Moltmann werd in 1926 geboren in de Duitse stad Hamburg en groeide op in een seculier 

milieu. Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog heeft hij naar eigen zeggen voor het 

eerst de realiteit van God ervaren. Dat gebeurde tijdens zijn gevangenschap als Duits soldaat van 

1945-1947, eerst in België en later in Schotland. Moltmann ontmoette toen in het kamp een groep 

christenen en door een Amerikaanse geestelijke werd hem een boekje met het Nieuwe Testament en 

de psalmen gegeven. Hij werd gegrepen door het christelijk geloof en getuigde later: “I didn’t find 

Christ, he found me.” In zijn gevangenschap had hij een dialectische ervaring van God als bron van 

hoop enerzijds en van Zijn aanwezigheid in het lijden anderzijds. Deze gebeurtenis legde de basis 

voor twee grote thema’s in zijn theologie: hoop en lijden. Hoop fundeerde Moltmann op de 

opstanding van Christus en Gods aanwezigheid in het lijden op het lijden van God in Christus.16 

Na zijn terugkeer in Duitsland in 1948 ging hij theologie studeren aan de Universiteit van Göttingen, 

een instituut met professoren die volgelingen van Karl Barth waren en betrokken bij de ‘Bekennende 

Kirche’ (belijdende kerk) in Duitsland. Moltmann gaat daar aan het werk in een poging een theologie 

te ontwikkelen die de ‘overlevenden van zijn generatie’ zou bereiken. Hij had de hoop dat het 

 
14 Bauckham, Moltmann: Messianic Theology in the Making; Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann.
15 Bauckham, ‘Jürgen Moltmann’. 
16 C.A. Valle, ‘Communities of faith and radical discipleship’, interview met Moltmann, Christian Century, 16 maart, 1983, p. 
246; Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, pp. 1, 4; Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, pp. 16-17, 23; 
J. Moltmann (ed.), How I have changed. Reflections on Thirty Years of Theology (London and Valley Forge, 1997), p. 13. 
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voorbeeld van de ‘Bekennende Kirche’ na de oorlog zou worden herhaald met nieuwe kerkelijke 

structuren. Hij en vele anderen raakten echter teleurgesteld toen ze zagen dat in plaats daarvan 

werd voortgeborduurd op de situatie van de staatskerk zoals deze was voor de kritische opstelling 

van de ‘Bekennende Kirche’ met haar ‘Barmer Thesen’ in 1934.17

In 1952 beëindigde Moltmann zijn studie theologie, werd pastor in Bremen en in 1959 professor aan 

de Lutherse Hogeschool in Wuppertal.18 Daarna kreeg hij een aanstelling als docent en onderzoeker 

in Bonn en uiteindelijk ook aan de Universiteit van Tübingen. Van 1967 tot 1994 was hij in Tübingen 

professor in de systematische theologie. Met het verschijnen van zijn boek Theologie der Hoffnung in 

1964 kreeg hij brede bekendheid. Dit was het eerste boek van zijn grote trilogie van vroege werken. 

De andere twee waren Der gekreuzigte Gott (1972) en Kirche in der Kraft des Geistes (1975).19 

Moltmanns trilogie en zijn later verschenen werken hebben hem gemaakt tot een van de meest 

invloedrijke Duitse protestantse theologen van de 20e eeuw, samen met Karl Barth, Wolfhart 

Pannenberg, Paul Tillich, Rudolf Bultmann en Dietrich Bonhoeffer. Hij raakte niet alleen bekend in de 

westerse, maar ook in de niet-westerse wereld. Zijn wereldwijde bekendheid heeft hij te danken aan 

zijn vernieuwende en eigenzinnige theologische opvattingen, zijn betrokkenheid bij de Wereldraad 

van Kerken (WRK) en zijn maatschappelijk engagement als theoloog. Hij wordt wel aangeduid als de 

theoloog van de hoop en onder de bevrijdingstheologen gerekend vanwege zijn grote aandacht voor 

de christelijke hoop en de bevrijding van lijden en onderdrukking.20 

2.2 Theologische vorming 

Het eerste theologische boek dat Moltmann ooit las, was The Nature and Destiny of Man: A Christian 

Interpretation (1941), het magnus opus van Reinhold Niebuhr. Niebuhr was een van de meest 

toonaangevende Amerikaanse theologen uit de eerste helft van de 20e eeuw. Hij zag de mens als 

gevallen en vrij tegelijk en had belangstelling voor de betekenis van het christelijk geloof voor de 

sociale problemen van zijn tijd. Hij pleitte voor een praktisch christendom als verdediging en 

rechtvaardiging van het christelijk geloof in een seculiere maatschappij.21 

Moltmann kreeg het genoemde boek van Niebuhr aan het einde van zijn gevangenschap in handen 

van theologiestudenten in een kamp nabij Nottingham, dat gerund werd door de Young Men’s 

Christian Association (YMCA).22 In dit boek stelt Niebuhr onder andere dat leven uit het geloof in 

Jezus Christus het vinden van ultieme zekerheid boven alle zeker- en onzekerheden in de 

geschiedenis, namelijk in de transcendente God van de geschiedenis betekent.23 Moltmann heeft 

 
17 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 1; Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, pp. 29-30; 
Moltmann (ed.), How I have changed, p. 14. 
18 Valle, ‘Communities of faith and radical discipleship’, 1983. 
19 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, pp. 1, 3; Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, p. 15. 
20 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, pp. 1-3; Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, pp. 12, 15. 
21 Grenz & Olson, 20th-Century Theology: God and the World in a Transitional Age (Illinois: Downers Grove, 1992), pp. 99-
112. Reinhold Niebuhr streed tegen de liberale theologie en was politiek links vanwege zijn negatieve visie op de invloed 
van het kapitalisme. Hij ging grote nadruk leggen op het kruis van Christus en het met Hem gekruisigd zijn. Zijn invloed in 
Amerika kan vergeleken worden met de invloed van Barth in Europa.  
22 De YMCA was een internationale christelijke jeugdorganisatie met speciale nadruk op vertegenwoordiging van het 
christelijk geloof in de vorm van praktisch dienstbetoon (Livingstone, p. 636). 
23 Grenz & Olson, 20th-Century Theology, p. 110. 
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later verklaard dat dit werk een grote invloed op zijn leven heeft gehad. De betrokkenheid van de 

YMCA betekende de aanwezigheid van een grote theologische bibliotheek in het gevangenkamp. 

Hier is Moltmanns theologiestudie in feite begonnen.24 

Hierboven is reeds aangegeven dat Moltmann, terug uit gevangenschap, in Göttingen theologie ging 

studeren waar hij werd ondergedompeld in de theologie van Barth. “[..] Barth’s theology was not 

only believed to be the foundation of a new theology but also of a new church – in the Barmen 

tradition: critical and challenging – and even of a new, humane society.”25 Hij dronk Barths theologie 

in en bleef door hem beïnvloed: “Following Barth Moltmann speaks of the universal foundation of 

the proclamation of Christ. [..] That God reveals himself in Christ to the world, however much it has 

also fallen away from him and may itself fall apart. That is the ‘objective background...the world 

redeemed in Christ’.”26 Hij heeft zich echter nooit als een ‘discipel’ van Barth beschouwd. Hij sloeg 

eigen wegen in en werd door diverse andere theologen beïnvloed.27 

Moltmanns docent Otto Weber te Göttingen en de Nederlandse ‘apostolaatstheologie’ van Arnold 

Albert van Ruler en zijn radicale leerling Johannes Christiaan Hoekendijk zetten hem op het spoor van 

het eschatologisch perspectief van de zending van de kerk in de wereld in de verwachting van het 

koninkrijk van God (zie §3.5). Bonhoeffers werk heeft hem geïnspireerd tot het belang van de sociale 

ethiek en de betrokkenheid van de kerk op de wereld. Moltmanns dialectische interpretatie van het 

kruis en de opstanding, die ook in zijn ecclesiologie terugkeert, is met name terug te voeren op zijn 

docent Joachim Iwand, die hem bekendmaakte met het gedachtegoed van Hegel. Zowel Barth, 

Iwand, Weber als Bonhoeffer waren tijdens de oorlog actief geweest in de ‘Bekennende Kirche’, een 

beweging die zich verzette tegen het nazisme en de invloed daarvan op de Duitse staatskerk die het 

nationaal-socialisme steunde. Zijn docenten bijbelse theologie in Göttingen waren Gerhard von Rad 

(OT) en Ernst Käsemann (NT). Käsemann volgde hij in zijn voorstel voor een charismatische structuur 

van de kerk.28 

Moltmann onderging verder de invloed van joodse en maatschappijkritische c.q. neomarxistische 

denkers. Zijn Theologie der Hoffnung is in belangrijke mate beïnvloed door de joodse marxistische 

filosoof Ernst Bloch en is in feite een christelijke variant van Blochs Das Prinzip Hoffnung.29 De 

elementen uit Blochs denken die terugkeren bij Moltmann zijn het joodse messianisme en het 

marxisme (zie §3.4). Andere joodse denkers die hem beïnvloed hebben zijn Franz Rosenzweig en 

Abraham Heschel.30 Neomarxistische invloeden bereikten hem verder via de ‘Frankfurter Schule’.31 

24 Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, pp. 16-18, 26. 
25 Ibid., p. 27. Zie ook Van Prooijen, Limping but Blessed, pp. 26-27. 
26 Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, pp. 31-32. 
27 Ibid., p. 27; Moltmann (ed.), How I have changed, p. 14. 
28 Bauckham,’Jürgen Moltmann’, p. 209; Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, pp. 2, 141; Müller-Fahrenholz, The 
Kingdom and the Power, pp. 26-27; Moltmann (ed.), How I have changed, pp. 14-15. 
29 B. Wentsel, God en mens verzoend. Godsleer, mensleer en zondeleer, Dogmatiek deel 3a (Kampen: Kok, 1987), p. 134; B. 
Wentsel, God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God, Dogmatiek deel 3b (Kampen: Kok, 1991), p. 
627; Moltmann (ed.), How I have changed, p. 15. 
30 Moltmann (ed.), How I have changed, p. 18. 
31 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 2. De Frankfurter Schule was een maatschappijkritische filosofische 
beweging uit de jaren ’60-‘70. Belangrijke namen uit deze school waren Marcuse, Adorno en Horkheimer. Het hoofdthema 
van deze filosofische beweging vormde de kritiek op onderdrukkingssystemen binnen de gevestigde orde van moderne 
staten (J. Klapwijk, Oriëntatie in de nieuwe filosofie (Assen: Van Gorcum, 1995), pp. 109-113). Zie §3.4. 
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Sinds de jaren ’60 werd de historische dimensie van het gebeuren van de Godsopenbaring door een 

aantal theologen benadrukt, van wie Moltmann een belangrijke representant is. Het gaat hier om 

een receptie van het werk van Barth, wiens theologie zeer christocentrisch was. Deze theologen 

legden het accent op het zijn van de kerk in de wereld in het licht van het eschaton. De hele 

theologie werd gesteld in het teken van het komende rijk van God, van protest tegen de politieke 

status quo, van opstand tegen politieke machten, et cetera. Er werd expliciet aandacht gevraagd 

voor de betrokkenheid van God op deze wereld. Het betekende een nieuw optimisme na de 

verschrikkingen van de oorlog.32

In het artikel The Hope for the Kingdom of God and Signs of Hope in the World: The Relevance of 

Blumhardt’s Theology Today bespreekt Moltmann het werk en denken van Johann Christoph 

Blumhardt en zijn zoon Christoph F. Blumhardt, die hij als grote inspirators van zijn denken 

beschouwt, met name wat betreft de hoop op het koninkrijk van God en het werk van de Geest in de 

huidige wereld.33 Hij schrijft dat hij na het lezen van de werken van Chr.F. Blumhardt “had moved 

from Karl Barth to Christoph Blumhardt in order to rediscover, together with him and Dietrich 

Bonhoeffer, the lost horizons of Christian faith: genuine worldliness, true humanness, simple 

naturalness, and the ‘wide space’ of the Spirit in the dawn of the Kingdom of God.”34 Hij eindigt zijn 

artikel met “precisely in this way I believe it, hope it and proclaim it as well, and I will not come to 

shame either.”35 

Vader en zoon Blumhardt waren 19e-eeuwse Duitse piëtisten. J.Chr. Blumhardt is met name bekend 

vanwege zijn bijdrage aan de theologie van het koninkrijk van God en zijn centralisatie van het 

christelijk geloof rond het beginsel “Jesus ist Sieger”.36 Zijn zoon Chr.F. Blumhardt (1842-1919) was 

een Duitse luthers theoloog en een van de inspirators van het christelijk socialisme in Duitsland en 

Zwitserland.37 In 1899 gaf hij in het openbaar zijn steun aan het socialisme en werd lid van de 

‘Sozialdemokratische Partei Deutschlands’ (SPD) waardoor hij zijn positie als predikant verloor. Toen 

de Eerste Wereldoorlog uitbrak, verkondigde hij zijn geloof in de komst van het koninkrijk van God 

met de woorden: “Wir leben in den Vorzeiten des Reiches Gottes, in den Anfängen, da es doch auf 

der ganzen Welt anders werden soll. Die Finsternis wird zerbrechen an unserm Herrn Jesus Christus, 

dem Siegeshelden.”38 Ook Barth is door Chr.F. Blumhardt beïnvloed en volgde hem in het christelijk-

socialistisch spoor. Moltmanns theologische vorming bracht hem ook op een links politiek-kerkelijk 

spoor: “The unforgettable experiences in the prisoner-of-war camp, the proximity to Karl Barth and 

other representatives of the Confessing Church, and a preoccupation with essential aspects of 

 
32 Wentsel, Dogmatiek deel 3a, p. 95; Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 83; Moltmann (ed.), How I have changed, p. 14. 
33 J. Moltmann, ‘The Hope for the Kingdom of God and Signs of Hope in the World: The Relevance of Blumhardt’s Theology 
Today’, Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies, Vol. 26, No. 1, 2004, pp. 4-16. 
34 Ibid., p. 5. Hij duidt zijn theologie in het artikel aan als ‘theology of the earth’. 
35 Ibid., p. 16.  
36 H. Berkhof, Christelijk Geloof. Een inleiding in de geloofsleer (Kampen: Kok, 2002), p. 315; G. Heitink, Een kerk met 
karakter. Tijd voor heroriëntatie (Kampen: Kok, 2007), p. 199. 
37 Moltmann, ‘The Hope for the Kingdom of God and Signs of Hope in the World: The Relevance of Blumhardt’s Theology 
Today’, p. 4. 
38 F.W. Bautz, ‘Blumhardt, Christoph, Theologe’, in: Kirchenlexikon, band I, 1990, pp. 630-631. 
(http://www.kirchenlexikon.de/b/blumhardt_c.shtml) 
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Reformed theology, led the young Wasserhorst [Bremen, PvdB] pastor to adopt positions which were 

politically and ecclesiastically on the left wing.”39

2.3 Moltmanns werken 

Het bekendste werk van Moltmann wordt gevormd door zijn trilogie, bestaande uit de volgende drie 

‘programmatische geschriften’ die in de periode 1964-1975 verschenen: Theologie der Hoffnung 

(1964), Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie (1972) en 

Kirche in der Kraft des Geistes: ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie (1975). Daarna volgden 

zijn ‘bijdragen aan de systematische theologie’, die uit zes delen bestaan en verschenen in de periode 

1980-1999: Trinität und Reich Gottes (1980), Gott in der Schöpfung (1985), zijn christologische werk 

Der Weg Jesu (1989), zijn pneumatologische werk Der Geist des Lebens (1991), zijn eschatologische 

werk Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie (1995) en Erfahrungen theologischen Denkens: 

Wege und Formen christlicher Theologie (1999). Naast deze werken verschenen er vele preken, 

essays, artikelen en reviews van zijn hand.40 

Voor deze scriptie is met name zijn Kirche in der Kraft des Geistes uit 1975 van belang. Dit is echter 

niet zijn eerste ecclesiologische werk geweest. Reeds in 1959 verscheen er van zijn hand een klein 

werk van 35 pagina’s met als titel Die Gemeinde im Horizont der Herrschaft Christi. Neue Perspektiven 

in der protestantischen Theologie. Dit was volgens Moltmann zelf zijn eerste programmatische 

theologische werk; het vormde de basis voor zijn grote programmatische werk over de kerk uit 1975. 

Het is echter nauwelijks opgemerkt.41 Toch bevatte het reeds de thema’s van zijn latere theologische 

werk, zoals Moltmann later zelf opmerkt: “Reading it again today, I can discover most of my later 

ideas in this beginning: the messianic dimension, faithfullness to the earth, the inviting horizon of 

God’s future, the theology of politics and secular preaching.”42 

In de periode tussen 1959 en 1975 zijn Moltmanns gedachten over de kerk verder gerijpt. In zijn 

Theologie der Hoffnung (1964) besteedde hij al aandacht aan de betekenis van de kerk voor de 

wereld met zijn (messiaanse) gedachte van de ‘exodus-gemeente’.43 De christenheid moet haar hoop 

op de toekomst niet voor zichzelf houden, maar doorgeven aan de hele mensheid. De opstanding van 

Christus vormt het fundament voor een ‘kerk van de hoop’, die geroepen is om de wereld te dienen 

met inbegrip van politieke betrokkenheid.44 In Der gekreuzigte Gott wordt de ‘kerk van de hoop’ 

aangevuld met de ‘kerk van de liefde’: zoals de gekruisigde Christus Zich met het lijden van de 

mensen identificeerde, moet de kerk zich ook met deze mensen identificeren. In 1975 wordt de ‘kerk 

 
39 Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, p. 29. 
40 Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, p. 11; B. Wentsel, De Heilige Geest, de Kerk en de Laatste dingen. De 
persoon en het werk van de Heilige Geest, Dogmatiek deel 4a (Kampen: Kok, 1995), p. 920. Zie voor een bibliografie van 
Moltmanns publicaties Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, pp. 251-261 (voor zijn werken tot 1995) en Van 
Prooijen, Limping but Blessed, pp. 359 e.v. 
41 Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, pp. 26, 245; Moltmann (ed.), How I have changed, p. 15. 
42 Moltmann (ed.), How I have changed, p. 15. 
43 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 120; Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 101. Dat betekent dat 
de gemeente erop uit moet trekken de wereld in om hoop te verkondigen, tot heil te zijn en als kritische politieke factor in 
de wereld op te treden. (H. Zahrnt, Wachtend op God – De Duitse protestantse theologie in de twintigste eeuw (Utrecht: 
Ambo, 1967), p. 213). 
44 Zahrnt, Wachtend op God, p. 213. 
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van de hoop’ aangevuld met de ‘kerk in het krachtveld van de Geest’:45 “Beide Perspektiven blieben 

unvollständig, käme nicht die ‘Sendung des Geistes’, seine messianische Geschichte und die 

charismatische Kraft seiner Gemeinde hinzu.”46 Sinds 1966 gaf Moltmann ook al lezingen over 

ecclesiologie. Zijn ecclesiologische belangstelling is dus niet pas later gekomen, maar vormde zelfs 

het allereerste begin van zijn theologisch denken en werk.47 

Hierboven is reeds aangegeven dat Moltmann zijn eerste drie grote werken als ‘programmatische 

geschriften’ beschouwde. Zijn theologie is ontstaan in reflectie op de wereld en de kerk met de 

bedoeling er iets mee in beweging te zetten:48 “Het gaat er voor de theoloog niet om de wereld, de 

geschiedenis en de mensheid alleen maar op een andere manier te interpreteren, maar hij moet ze 

veranderen door de verwachting van een goddelijke verandering.”49 Moltmann plaatst zich hiermee 

in de traditie van de politieke en, in het verlengde daarvan, de bevrijdingstheologie (zie §3.4).50 

Moltmann zelf typeert zijn theologie met drie kenmerken: bijbels gefundeerd, eschatologisch 

georiënteerd en politiek verantwoord. Hier moet zeker het trinitarische karakter als vierde kenmerk 

aan worden toegevoegd.51 Hij wilde vooral relevante en hoopvolle theologie voor de kerk afleveren: 

“Moltmann’s pastoral concern for the church directs his approach in doing theology. Whether he is 

thinking about the intricacies of the doctrine of the Trinity or the proper understanding of revelation, 

his ultimate concern is to offer a counsel of hope for the church as the people of God.”52 Sceptici ten 

aanzien van Moltmanns intenties kunnen tegenwerpen dat zijn theologie een gat in de theologische 

markt was, waarmee hij zijn voordeel heeft gedaan en zodoende zeer populair heeft kunnen worden: 

“’Political theology’ expressed the expectations and demands of many Christians. The impulses of 

renewal all over the world came from the beginnings of liberation theology. At that time Moltmann’s 

theology was in fashion.”53 

Kirche in der Kraft des Geistes is het meest praktische werk dat hij geschreven heeft. In dit boek 

reflecteert hij op het kerk-zijn in die tijd en geeft hij een blauwdruk van hoe de kerk er zijns inziens 

zou moeten uitzien. Het ging Moltmann om zijn ‘droom’ voor de kerk vanuit het perspectief van de 

hoop op de doorbraak van het koninkrijk van God met een messiaanse en charismatische invulling:54 

“In dieser Situation wird die theologische Lehre von der Kirche nicht abstrakt vom zeitlosen Wesen 

der Kirche sprechen können. Sie wird Ansatzpunkte für Reform der Kirche zu einer glaubwürdigeren 

Gestalt zu bieten haben.”55 Moltmanns aanknopingspunten en voorstellen zijn echter wel erg 

idealistisch en theoretisch.56 Dat is ook de reden dat Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologen wel 

 
45 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, pp. 12-14; Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 126. 
46 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 14.  
47 Ibid., p. 12; Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 120; Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, p. 80. 
48 J.M. Bonzo, Indwelling the Forsaken Other: The Trinitarian Ethics of Jϋrgen Moltmann (proefschrift VU Amsterdam, 2007), 
p. 11; Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, p. 19. 
49 Zahrnt, Wachtend op God, p. 213 (ontleend aan Moltmanns Theologie der Hoffnung).  
50 De Argentijnse bevrijdingstheoloog Bonino zei ook dat de theologie moet ophouden de wereld te verklaren en beginnen 
met haar te veranderen. (A.E. McGrath, Christelijke Theologie: Een introductie (Kampen: Kok, 1997), p. 121) 
51 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, pp. 126-127; Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 8. 
52 J.M. Bonzo, Indwelling the Forsaken Other, p. 12. 
53 Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, p. 242. 
54 Ibid., pp. 220-224. 
55 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 16. 
56 Zie Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, pp. 352-362. 
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geïnspireerd zijn geweest door zijn theologie maar hier een veel concretere invulling aan hebben 

gegeven in hun eigen maatschappelijke en kerkelijke context (zie §3.4). 

 

2.4 Inhoud en structuur van Kirche in der Kraft des Geistes 

Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen de inhoud weer van Moltmanns ecclesiologische werk Kirche in 

der Kraft des Geistes aan de hand van de structuur van het boek. Een diepere analyse van de inhoud 

vindt plaats in de hoofdstukken 4, 5 en 6. Kirche in der Kraft des Geistes is ingedeeld in zeven 

hoofdstukken: 

I Dimensionen einer Lehre von der Kirche heute 

II Die Kirche in der Geschichte 

III Die Kirche Jesu Christi 

IV Die Kirche des Reiches Gottes 

V Die Kirche in der Gegenwart des Heiligen Geistes 

VI Die Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes 

VII Die Kennzeichen der Kirche 

 

Hoofdstuk I en II kunnen als een inleiding beschouwd worden. In het eerste hoofdstuk geeft 

Moltmann de dimensies van een relevante kerk voor de huidige tijd: de kerk van Jezus Christus, een 

missionaire kerk, een oecumenische kerk en een politieke kerk. Hoofdstuk II verkent de identiteit van 

de kerk en plaatst deze in eschatologisch perspectief. Dit hoofdstuk vormt een opmaat tot de 

kernhoofdstukken van het boek en mondt uit in een beschrijving van het trinitarische framework van 

zijn ecclesiologie (in §4): “This provides the only fully comprehensive context for the understanding 

of ecclesiology in its sketch of the trinitarian history of God, and so supplies the framework of 

understanding within which the rest of the book seeks to show how ‘the whole being of the church is 

marked by participation in the history of God’s dealings with the world’.” Dit is tegelijkertijd het 

framework voor de volgende hoofdstukken.57 

De trinitarische structuur, die in hoofdstuk I al werd genoemd, herkennen we in het centrale deel: 

hoofdstuk III tot en met VI. Hoofdstuk III behandelt het christologische fundament van de kerk als 

participatie in de messiaanse geschiedenis van Christus. Hoofdstuk IV gaat over de eschatologische 

oriëntatie van de kerk op de doorbraak van het koninkrijk van God in deze wereld in relatie tot Israël, 

andere wereldreligies en maatschappelijke processen.58 Dit hoofdstuk eindigt met een paragraaf over 

messiaanse mediatie (‘Vermittlung’) van de kerk in de wereld (§3). De pneumatologische dimensie 

van de kerk door participatie in de zending van de Geest komt ter sprake in hoofdstuk V en VI. 

Hoofdstuk V bespreekt de prediking, de sacramenten, de eredienst en de messiaanse levensstijl, 

terwijl in hoofdstuk VI de charismatische toerusting van de kerk aan de orde komt.59 Hoofdstuk V en 

VI staan in het kader van de leer over de Heilige Geest, die Moltmann in Kirche in der Kraft des 

Geistes voor het eerst ontwikkelde. 

Hoofdstuk VII vormt de afsluiting van het boek en behandelt het credo ten aanzien van een heilige, 

katholieke, apostolische kerk vanuit messiaans perspectief waarbij hij teruggrijpt op de vier 

 
57 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 128. 
58 Hij bespreekt de christenheid binnen het economische, politieke en culturele levensproces. 
59 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, pp. 128-133. 
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dimensies van een relevante kerk uit het eerste hoofdstuk: eenheid in vrijheid, heiligheid in armoede, 

apostoliciteit in het lijden en katholiciteit in het opkomen voor de onderdrukten.60

2.5 Aandacht voor Moltmanns ecclesiologie 

De aandacht voor Moltmanns ecclesiologie is beperkt gebleven. Zijn eerdere twee boeken van zijn 

trilogie, Theologie der Hoffnung en Der gekreuzigte Gott, hebben veel meer aandacht gekregen. 

Kirche in der Kraft des Geistes was inhoudelijk echter niet minder revolutionair, maar wel veel meer 

op praktisch niveau. In feite was het een pleidooi voor kerkhervorming met een blauwdruk hoe de 

kerk eruit zou moeten zien en dat sprak de academische theologen, die juist afstand tot het kerkelijk 

bedrijf hielden, toentertijd minder aan. Bovendien richtte Moltmann zich specifiek op 

kerkhervorming van onderop en dat sprak toentertijd de westerse kerken helemaal niet aan.61 

Illustratief voor het gebrek aan aandacht voor Moltmanns ecclesiologie is dat zijn naam niet of 

nauwelijks wordt genoemd in boeken waarin dat wel te verwachten zou zijn. Zo wordt amper naar 

Moltmann verwezen in een belangrijke Britse bundel met essays over ecclesiologie uit 1989: On 

Being the Church: Essays on the Christian Community.62 In de dogmatiek van Berkhof is in het 

hoofdstuk over ecclesiologie geen woord over Moltmann te lezen.63 In de inleiding Christelijke 

Theologie van McGrath wordt zijn naam in het hoofdstuk over de kerk (waarin een aparte paragraaf 

over het debat van de kerk in de twintigste eeuw is opgenomen) niet genoemd.64 Zijn naam wordt 

ook niet vermeld in het Nederlandse handboek over de kerk van Van ’t Spijker et al.65 Als laatste 

illustratie dient de recente omvangrijke dogmatiek van Wentsel, waarin zijn naam in het deel over de 

kerk (813 pp.) slechts eenmaal voorkomt in een voetnoot.66 In het boek An Introduction to 

Ecclesiology van Kärkkäinen uit evangelicale hoek is wel apart aandacht besteed aan de ‘messianic 

ecclesiology’ van Moltmann.67 

60 Ibid., p. 133. 
61 Ibid., p. 119; Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, p. 100. 
62 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 119. Zie C.E. Gunton & D.W. Hardy, On Being the Church: Essays on the 
Christian Community (Edinburgh: T. & T. Clark, 1989). 
63 Berkhof, Christelijk Geloof, pp. 335-414. 
64 McGrath, Christelijke Theologie, pp. 413-440. 
65 W. van ‘t Spijker et al. (eds.), De Kerk: Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting (Kampen: De 
Groot Goudriaan, 1990). In dit handboek is een hoofdstuk opgenomen over de ecclesiologie van de WRK waar zijn naam te 
verwachten zou zijn, omdat Moltmann daar sterk bij betrokken is geweest en veel voor geschreven heeft. Verder is er een 
hoofdstuk over het politieke spreken van de kerk opgenomen, waar zijn naam ook te verwachten zou zijn. 
66 B. Wentsel, De Heilige Geest, de Kerk en de Laatste dingen. De kerk als het saamhorige volk Gods, Dogmatiek deel 4b 
(Kampen: Kok, 1998), p. 156. 
67 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, pp. 126-133. 
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3 Historisch-theologische context van Moltmanns ecclesiologie 
 

De ecclesiologie die Moltmann in Kirche in der Kraft des Geistes tot ontwikkeling heeft gebracht, is 

naast zijn persoonlijke vorming als theoloog niet los te denken van de theologische en 

maatschappelijke context van zijn tijd. Hierbij gaat het om ontwikkelingen in de kerk, de theologie en 

de maatschappij en zijn persoonlijke ervaringen met de wereldkerk: “Moltmann’s The Church in the 

Power of the Spirit in the late 1970s gave rise to a resurgence of ecclesiological thinking and echoed 

much of the theological, sociological, cultural and intellectual protest and contribution of the time.”68 

Kärkkäinen noemt Moltmanns ecclesiologie bij uitstek een contextuele ecclesiologie.69 

De belangrijkste elementen van de theologische context van die tijd worden in dit hoofdstuk 

beschreven: de secularisatietheologie, de charismatische en de oecumenische beweging, de 

bevrijdingstheologie en de Nederlandse apostolaatstheologie.70 De oecumenische en de pinkster-

charismatische beweging kunnen als de belangrijkste vernieuwingsbewegingen van de 20e eeuw 

worden beschouwd.71 Moltmanns ervaringen met de wereldkerk (door zijn vele reizen en 

betrokkenheid bij de WRK) hebben hem daarnaast geconfronteerd met lijden en onderdrukking, 

charismatische diensten en politiek engagement van de kerk in diverse delen van de wereld.72 Deze 

ervaringen en bovengenoemde context hebben Moltmanns theologie en in het bijzonder zijn 

ecclesiologie onmiskenbaar beïnvloed: “The fact that he draws from so many different sources 

makes his theology not only contemporary but also contextually relevant.”73 

3.1 Secularisatietheologie 

Secularisatie is geen eenduidig begrip. Gewoonlijk wordt het vertaald met verwereldlijking, wat op 

individueel, kerkelijk en cultureel-maatschappelijk niveau opgevat kan worden. Wentsel 

onderscheidt zelfs elf betekenissen.74 Wanneer we aan secularisatie in de 20e eeuw denken en de 

relevantie ervan voor de secularisatietheologie als historisch-theologische context van Moltmanns 

ecclesiologie, gaat het met name om de volgende betekenis: autonomisering van de mens, hand in 

hand met de ontgoddelijking van de wereld. Deze vorm van secularisatie werd door Bonhoeffer 

aangeduid als mondigwording van de mens en wereldwording van de wereld.75 

De secularisatie is door de kerk tot aan de Tweede Wereldoorlog altijd negatief beoordeeld. Pas na 

de Tweede Wereldoorlog ontstond er een theologie die de secularisatie positief aanvaardde als 

 
68 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 93. 
69 Ibid., p. 127. 
70 In zijn boek Wat is theologie? De weg van de theologie in de twintigste eeuw (Baarn: Ten Have, 1989) geeft Moltmann 
zelf ook de context aan waarin zijn denken zich heeft ontwikkeld. Hij noemt de secularisatietheologie, de politieke en 
bevrijdingstheologie en spreekt daarnaast over het ‘oecumenische tijdperk’. 
71 H.I. Lederle, ‘The Spirit of Unity: a Discomforting Comforters. Some Reflections on the Holy Spirit, Ecumenism and the 
Pentecostal-Charismatic Movements’, Ecumenical Review, 1990, vol. 42, nr. 3/4, p. 286. 
72 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 13; Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, pp. 3, 121. 
73 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 127. 
74 B. Wentsel, De openbaring, het verbond en de apriori’s. Dogmatiek deel 2 (Kampen: Kok, 1982), pp. 217-224. 
75 Grenz & Olson, 20th-Century Theology, p. 151; Wentsel, Dogmatiek deel 2, p. 221. 
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uitdaging voor het christelijk geloof en de theologie: de secularisatietheologie.76 Deze theologie 

bouwt in feite voort op de secularisatiethese die in het kader van de godsdienstsociologie aan het 

begin van de 20e eeuw is ontwikkeld: naarmate een samenleving moderner wordt, zal de betekenis 

van religie op maatschappelijk en individueel vlak afnemen.77 Bonhoeffer heeft de belangrijkste 

bijdrage aan de secularisatietheologie geleverd met zijn gedachten over de mondig geworden wereld 

en het einde van het religieuze tijdperk.78 Secularisatie en afname van religiositeit duidde hij niet 

langer negatief maar positief als de ontgoddelijking van de wereld en de ontdekking van haar 

seculariteit: “So führt uns unser Mündigwerden zu einer wahrhaftigen Erkenntnis unserer Lage vor 

Gott. Gott gibt uns zu wissen, dass wir leben müssen, als solche, die mit dem Leben ohne Gott fertig 

werden.”79

Bonhoeffer maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog in de gevangenis de balans op van het echec 

van het verburgerlijkte christendom in West-Europa. De oorzaak ervan lag volgens hem in het 

historische feit dat de kerk voorbijgegaan was aan de mondigwording van de moderne mens, die God 

steeds minder nodig heeft voor de oplossing van zijn vragen en problemen; alleen voor de laatste 

existentiële vragen speelt de kerk nog een rol. De kerken hebben genoegen genomen met deze 

bescheiden rol en zich zodoende teruggetrokken uit veel terreinen van de samenleving.80 

Bonhoeffer wilde de kerk echter opnieuw relevant maken voor deze geseculariseerde wereld die 

zonder besef van God en zonder hoop is. We moeten en kunnen niet terug naar heteronomie in de 

vorm van het klerikalisme van de kerk, omdat de mens autonoom geworden is. God moet opnieuw 

ter sprake worden gebracht voor de mondig geworden mens in een ontgoddelijkte wereld wat als 

historisch gegeven positief aanvaard en gerespecteerd moet worden. De theologie moet respect 

opbrengen voor de intellectuele redelijkheid van de autonome mens.81 Dat betekende bij Bonhoeffer 

een pleidooi voor ‘religieloos christendom’.82 God moet niet langer als almachtige en alwetende God 

buiten onze wereld ter sprake worden gebracht, maar als Degene die in Christus deze Godloze 

wereld binnengetreden is:83 “Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott ist 

ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns.”84 We 

moeten dus alleen spreken over God als God in Christus met en voor ons.  

 

Uiteraard heeft dit perspectief grote consequenties voor de dienst van de kerk in deze wereld.85 

Bonhoeffer is er door zijn vroegtijdige dood (door executie in een Duitse cel aan het einde van de 

 
76 Grenz & Olson, 20th-Century Theology, p. 156; J. Moltmann, Wat is theologie? De weg van de theologie in de twintigste 
eeuw (Baarn: Ten Have, 1989), p. 27. 
77 Heitink, Een kerk met karakter, p. 53. 
78 Grenz & Olson, 20th-Century Theology, p. 156; Berkhof, Christelijk Geloof, p. 504; Zahrnt, Wachtend op God, p. 142; 
Moltmann, Wat is theologie?, p. 27. Naast Bonhoeffer moet de naam van Gogarten worden genoemd. Gogarten ziet 
secularisering als inherent onderdeel van het christelijk geloof en maakt onderscheid tussen secularisering en secularisme, 
waarbij de laatste vorm zich losmaakt van het christelijk geloof en de eerste niet. Zie Wentsel, Dogmatiek deel 2, p. 221; 
Zahrnt, Wachtend op God, pp. 139-141, 154-163. Hierop zal echter niet verder ingegaan worden. 
79 D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung (1951), p. 178. 
80 Grenz & Olson, 20th-Century Theology, pp. 151-152; Van ’t Spijker et al, De Kerk, pp. 371-372. 
81 Zahrnt, Wachtend op God, p. 139. 
82 Grenz & Olson, 20th-Century Theology, p. 152. 
83 Wentsel, Dogmatiek deel 2, p. 221; Moltmann, Wat is theologie?, pp. 27-28; Berkhof, Christelijk Geloof, pp. 140, 504. 
84 Citaat uit een brief van Bonhoeffer d.d. 16.7.1944. 
85 Zie Wentsel, Dogmatiek deel 3a, p. 121. 
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oorlog) echter niet aan toegekomen dit perspectief uit te werken in een programma voor de kerk. 

We zien Bonhoeffers gedachten wel terugkeren in Moltmanns eerste pennenvrucht Die Gemeinde im 

Horizont der Herrschaft Christi en later in zijn Kirche in der Kraft des Geistes.86 Van Prooijen laat 

duidelijk zien hoe sterk Moltmann beïnvloed is door het gedachtegoed van Bonhoeffer en de 

secularisatietheologie:87 “For Bonhoeffer, being a Christian implies being faithful to the world. This 

enabled Moltmann to acknowledge Barth’s critique of the ‘loss of the centre’ [Christus, in de liberale 

theologie, PvdB] while at the same time exploring the world as horizon of theology.”88 

In Kirche in der Kraft des Geistes ontwikkelt Moltmann zijn visie op de taak van de kerk in de wereld 

vanuit het perspectief van de hoop: “Moltmann beschouwt de hoop als het begin en einde van de 

theologie; zij is het ‘fundament’ en de ‘drijfveer’ van het hele theologische denken.”89 Moltmann 

stelt dat de moderne, religieloze wereld weliswaar het einde van het religieuze tijdperk van het 

christendom betekent, maar dat dit tegelijkertijd perspectieven opent voor het ware christelijk 

geloof dat niet langer ‘de religie van Europa’ is: “Im Zeitalter der Säkularisierung des Corpus 

Christianum wurde die Kirche mit diesen Antworten ‘säkular’, d.h. weltoffen und weltweit.”90 

Volgens Moltmann biedt de secularisatie kerk en theologie de positieve kans om werkelijk seculier, 

dat wil zeggen open voor de wereld en wereldomvattend te worden.91 

Bauckham merkt op dat Moltmanns hele theologie gelegen is in het relevant maken van het 

christelijk geloof voor de moderne (geseculariseerde) wereld: “Perhaps Moltmann’s greatest 

achievement in the earlier works was to open up hermeneutical structures for relating biblical faith 

to the modern world. The strength and appropriateness of these structures lie in their biblical basis, 

christological center and eschatological openness. They give Moltmann’s theology a relevance to the 

modern world which is achieved not only without surrendering the central features of biblical and 

historic Christian faith, but much more positively by probing the theological meaning of these in 

relation to contemporary realities and concerns.”92 

3.2 Charismatische beweging 

Na de ineenstorting van de secularisatietheologie, die in de jaren ’60 uitmondde in de God-is-dood-

theologie en de ruimte voor de Geest gesmoord had, ging er een nieuwe wind waaien. Het was de 

wind van de charismatische beweging die juist nadrukkelijk aandacht voor de Geest ging opeisen. Dit 

leidde tot nieuwe belangstelling voor de theologie van de Heilige Geest en nieuwe ecclesiologische 

voorstellen vanuit pneumatisch perspectief, zowel in de katholieke traditie - met name van Hans 

Küng en Karl Rahner - als de protestantse, onder wie Moltmann:93 “With Jürgen Moltmann’s The 

 
86 Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 31. 
87 Ibid., pp. 30-38.  
88 Ibid., p. 36. 
89 Zahrnt, Wachtend op God, p. 212. 
90 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 23. 
91 Moltmann, Wat is theologie?, pp. 21, 28. 
92 Bauckham, ‘Jürgen Moltmann’, p. 223. 
93 B. Mondin, ‘The Pneumatic Structure of the Church: Charisms and Evangelical Counsels, in: Deuser, H. et al (eds), Gottes 
Zukunft – Zukunft der Welt (München: Kaiser, 1986), p. 192; R. Landau, ‘Charisma’, in: TRE, deel 7, V, p. 694; zie Kärkkäinen, 
An Introduction to Ecclesiology, pp. 32-36, 103-111, 131-132. Deze ecclesiologische voorstellen zijn uitgewerkt in Die Kirche 
van H. Küng (1967), Das Dynamische in der Kirche van K. Rahner (1958) en Kirche in der Kraft des Geistes van Moltmann 
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Church in the Power of the Spirit, Küng’s magnum opus transformed theological thinking about the 

church toward a more participatory, charismatically structured, open model in which the church of 

God, not only its hierarchy, is placed under the Word of God and given participation in God’s mission 

in the world.”94

De charismatische beweging is in het midden van de 20e eeuw ontstaan in de Verenigde Staten, 

Nederland en Groot-Brittannië als een geestelijke vernieuwingsbeweging binnen de kerken, die 

overgewaaid is vanuit de pinksterbeweging met haar expliciete aandacht voor het werk en de 

ervaringen van de Geest in het heden.95 Vanaf de jaren ’50 kreeg deze beweging voet aan de grond in 

de traditionele kerken, eerst in de protestantse kerken en halverwege de jaren ’60 ook in de RKK.96 In 

de oosters-orthodoxe kerken vond de charismatische beweging in de jaren ’70 ook ingang, zij het op 

beperkte schaal.97 

De charismatische beweging heeft zich binnen de traditionele kerken vertaald in charismatische 

vernieuwing. De termen worden vaak door elkaar gebruikt, waarbij ‘charismatische beweging’ het 

sociologische aspect benadrukt en ‘charismatische vernieuwing’ het theologische aspect.98

Theologisch kan de charismatische beweging als gematigde pinksterbeweging binnen de traditionele 

kerken worden beschouwd. Het onderscheid tussen de charismatische beweging en de 

pinksterbeweging ligt niet zozeer in de verschijningsvorm maar veeleer in haar theologisch 

zelfverstaan. De charismatische beweging wil een vernieuwingsbeweging binnen de traditionele 

kerken zijn en geen nieuwe stroming vormen die zich tegen de kerk afzet, zoals de pinksterbeweging 

dat aanvankelijk wel deed, wat overigens wederzijds gebeurde.99 In de jaren ’60 en ’70 heeft de 

charismatische beweging dan ook nauwelijks tot het ontstaan van nieuwe denominaties geleid.100 

Kenmerkend voor de pinksterbeweging en -theologie is de ervaring van de ‘doop met de Heilige 

Geest’ en de daaropvolgende werkingen van de Geest in het leven van de gelovige, wat zich uit in 

charismatische fenomenen als profetie, genezing, bevrijding van duistere machten en glossolalie (het 

zogenaamde spreken in tongen), analoog aan de getuigenissen daarvan in het Nieuwe Testament. 

Met name glossolalie en profetie worden direct op het ontvangen van de doop met de Geest 

betrokken.101 

Ook de charismatische beweging wordt gekenmerkt door aandacht voor het eigen werk van de 

Heilige Geest in het heden.102 De gaven van profetie, genezing en bevrijding worden positief 

gewaardeerd als geschenken waar God Zijn kerk in de huidige tijd door versterken en mee verrijken 

 
(1975). Het document Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie (1971) vroeg ook expliciet aandacht voor de kerk 
als charismatische gemeenschap (McGrath, Christelijke Theologie, pp. 431-432). 
94 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 104. Zijn magnum opus betreft Die Kirche (1967). 
95 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 35. 
96 P. Hocken, ‘Charismatische Bewegungen’, in: LThK, deel 2, pp. 1018-1020; Lederle, ‘The Spirit of Unity’, p. 283; K. Runia, 
Op zoek naar de Geest (Kampen: Kok, 2001), p. 28. 
97 Lederle, ‘The Spirit of Unity’, p. 283; Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, pp. 68-70; K. Blei, De charismatische 
beweging (Kampen: Kok, 2006), p. 128. 
98 C. van der Kooi, Tegenwoordigheid van Geest. Verkenningen op het gebied van de pneumatologie (Kampen, 2006), p. 10. 
99 Hocken, ‘Charismatische Bewegungen’, p. 1019; Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, pp. 76-77; K. Blei, De 
charismatische beweging, p. 20. 
100 Lederle, ‘The Spirit of Unity’, p. 283. 
101 C. van der Kooi, Tegenwoordigheid van Geest, pp. 48, 50, 52, 61; Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, pp. 70, 75. 
102 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 56. 
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wil. Ze zijn tekenen van het komende koninkrijk van God.103 Extremere uitingen van het werk van de 

Geest, zoals de doop met de Heilige Geest (na de wedergeboorte) en glossolalie (als het bewijs 

daarvan), worden echter met enige scepsis bekeken en zeker niet als normatief voor het leven van 

een gelovige beschouwd, wat in de pinksterbeweging wel het geval is.104 

De charismatische beweging spreekt bij voorkeur over vervulling met de Geest in plaats van doop 

met de Geest. Tegelijkertijd gaat zij ervan uit dat alle gelovige gemeenteleden gaven van de Geest 

(charismata) ontvangen voor de opbouw van de gemeente en dienst aan de wereld, terwijl de 

pinksterbeweging deze gaven voorbehoudt aan degenen die de doop met de Geest ontvangen 

hebben. Het werk van de Geest wordt bij de charismatische beweging dan ook veel universeler 

opgevat dan bij de oorspronkelijke pinksterbeweging. De charismatische beweging heeft bovendien 

meer oog voor de grote wereldvragen inzake vrede, sociale gerechtigheid en het behoud van de 

schepping, terwijl de pinksterbeweging sterk is gericht op de individuele gelovige en het 

gemeenteleven, hoewel zij zich ook reeds tegen racisme heeft verzet.105 De charismatische beweging 

heeft tevens ingewerkt op de bevrijdingstheologie (zie §3.4).106 

De centrale probleemstelling die de charismatische theologie in diverse tradities heeft opgeroepen is 

de verhouding tussen ambt en charisma in de christelijke gemeente. Het ambt is gekoppeld aan het 

instituut kerk, terwijl het charisma als een gave van de Geest aan willekeurige gelovigen wordt 

beschouwd. De omgang met dit spanningsveld heeft uiteraard grote invloed op de ecclesiologie.107 

De eerste theologen die zich hier rekenschap van gaven waren Georg Eichholz en Küng. In 1960 

verscheen van Eichholz het boek Was heisst charismatische Gemeinde108 en in 1965 publiceerde Küng 

een artikel met als titel De charismatische structuur van de Kerk.109 De pinkster- en charismatische 

beweging zagen de gemeente als een “Charismatic fellowship, a pneumatologically constituted 

reality” en “the dynamic of the fellowship is concretely lived out through the charismata.”110 

Het charismatische karakter van Moltmanns ecclesiologie is ook niet los te zien van de opkomst van 

de charismatische beweging na de Tweede Wereldoorlog en de ‘ontdekking’ van de charismatische 

gemeente: “Moltmann’s revived interest in the Holy Spirit has come to highlight the importance of 

pneumatology to messianic eschatological ecclesiology; he sometimes even calls it ‘Charismatic 

ecclesiology’. [..] As the creation of the Spirit, the church is also a ‘Charismatic fellowship’ of equal 

persons.”111 De kerk is volgens Moltmann een gemeenschap die participeert in de zending van de 

Geest en als zodanig zelf in de wereld gezonden is en met de Geest bekrachtigd: “In his ecclesiology 

Jürgen Moltmann has very opportunely chosen the pneumatic perspective to elaborate a new image 

 
103 C. van der Kooi, Tegenwoordigheid van Geest, pp. 60, 64. 
104 Zie G.P. Duffield & N.M. van Cleave, Woord en Geest – Hoofdlijnen van de theologie van de pinksterbeweging (Kampen: 
Kok, 1999), pp. 322-342. 
105 Hocken, ‘Charismatische Bewegungen’, p. 1019; Lederle, ‘The Spirit of Unity’, p. 284; K. Runia, Op zoek naar de Geest,
pp. 31-32. 
106 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 57. 
107 Landau, ‘Charisma’, p. 693; Mondin, ‘The Pneumatic Structure of the Church’, p. 192; Kärkkäinen, An Introduction to 
Ecclesiology, p. 74. 
108 Landau, ‘Charisma’, p. 693. 
109 K. Blei, De charismatische beweging, pp. 111-113. Het artikel van Küng verscheen in Concilium, jrg. 1, nr. 4, 1965.  
110 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 75. 
111 Ibid., p. 131. 
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of the Church, a dynamic image of a community that, enlived by the power of the Spirit, realizes its 

missionary, ecumenical, political and salvific vocation in history.”112 Moltmann past in de 

charismatische traditie in die zin, dat hij de gemeente ziet als een creatie van de Geest en de 

charismata wil betrekken op heel het wereldgebeuren in tegenstelling tot de (vroegere) pinkster-

beweging:113 “Wenn Charismen nicht dazu gegeben werden, um aus dieser Welt in eine religiöse 

Traumwelt zu fliessen, sondern zum Zeugnis der befreienden Herrschaft Christi in den Konflikten 

dieser Welt, dann darf die ‘charismatische Bewegung’ nicht zu einer unpolitischen oder gar 

entpolitisierenden Religion werden.”114 

Moltmann is vanwege zijn pneumatologisch perspectief op de kerk ook een pleitbezorger van het 

integreren van de charismata in de kerk, alhoewel de traditionele kerken zich volgens hem daar niet 

goed voor lenen: “I see the necessity of having these charismatic gifts come to and upon the 

churches. [..] In order for the charismatic gifts to play a more vital role, the larger churches must 

found smaller churches. Our churches are too large - they are not truly communities of faith, but 

church districts for the spiritual care of the people” (zie §4.1-§4.2).115 Tegelijk is hij bang dat de 

traditionele kerken de charismatische beweging, die hij positief waardeert, weleens zouden kunnen 

dempen: “Bevor Landeskirchen und Bischöfe den Geist der ‘charismatischen Bewegung’ ‘dämpfen’, 

sollten wir alle dem Geist Freiheit einräumen, nicht nur in Gottesdiensten, sondern auch in unseren 

Körpern, die schliesslich zum ‘Tempel des Heiligen Geistes’ (1 Kor. 6,19) werden sollten.”116 In 

hoofdstuk 6 wordt uitgebreid ingegaan op het charismatische karakter van Moltmanns ecclesiologie 

en zijn visie op de charismata. 

 

Moltmanns pneumatologisch perspectief op de kerk is na het verschijnen van Kirche in der Kraft des 

Geistes (1975) steeds sterker geworden: “While the christological focus in Moltmann’s systematic 

theology has been especially determinative in his doctrine of the church, in his later works, trinitarian 

and especially pneumatological perspectives on the church have gained more importance.”117 

Moltmanns hele theologie is door de jaren heen steeds pneumatologischer geworden, waarbij er een 

pneumatologische verbreding plaatsvond.118 De eerste aanzet voor een zelfstandige pneumatologie 

is te vinden in Kirche in der Kraft des Geistes en het eindpunt is een uitgewerkte holistische 

pneumatologie in Der Geist des Lebens:119 “It is remarkable how the historical, prophetic line in 

Moltmann’s earlier view of Christian presence - presupposing a movement from the particular Christ 

event to the universal messianic future - is broadened by a universalist pneumatological 

perspective.”120 

112 Mondin, ‘The Pneumatic Structure of the Church’, p. 190. 
113 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 132. Zie ook P. Althouse, Spirit of the Last Days: Pentecostal Eschatology 
in Conversation with Jürgen Moltmann (Continuum International Publishing Group, 2003). 
114 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 200.  
115 Valle, ‘Communities of faith and radical discipleship’.  
116 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 200. 
117 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 128. 
118 Van Prooijen, Limping but Blessed, pp. 301, 305; Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 128. 
119 Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, pp. 182-188; Bauckham, Moltmann: Messianic Theology in the Making,
pp. 21-23; Bauckham, ‘Jürgen Moltmann’, p. 221. 
120 Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 306. 
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Charismatische theologen waren van mening dat charismatische vernieuwing ook tot een nieuwe 

‘Sozialform der Kirche’ moest leiden. De kerk moest weer een ‘Gemeindekirche’ worden in plaats van 

een ‘Volks- c.q. Landeskirche’.121 Deze opvatting vinden we ook duidelijk terug in Moltmanns 

ecclesiologie (zie §4.1). De charismatische beweging, die in diverse denominaties een eigen gestalte 

kreeg, vormde tegelijkertijd een belangrijke impuls voor de oecumene op het grondvlak van de kerk, 

aangezien ‘charismatische christenen’ uit diverse tradities samenwerking zochten: “[..] the 

Charismatic renewal managed to be at the same time highly divisive in many congregations and the 

most significant groundswell of across-the-board ecumenism. [..] As time went on the focus changed 

from spontaneous ecumenism to the ideal of touching whole denominations with the renewal.”122 

De charismatische beweging heeft dan ook een oecumenisch karakter gekregen.123 Vertegen-

woordigers uit diverse kerkelijke tradities hebben elkaar in de charismatische beweging gevonden. 

Ook in de Wereldraad van Kerken (WRK) ontstond er aandacht voor de charismatische beweging. In 

de jaren ’70 werd er zelfs een speciaal studieprogramma over charismatische vernieuwing gestart. 

Men koos overigens bewust voor de term ‘charismatische vernieuwing’ in plaats van ‘charismatische 

beweging’ om te benadrukken dat het om een binnenkerkelijk fenomeen ging en de suggestie van 

een beweging naast de kerken te vermijden.124 

3.3 Oecumenische beweging 

De 20e eeuw kan ecclesiologisch de eeuw van de oecumenische beweging worden genoemd. Volgens 

Moltmann is de oecumenische beweging zonder twijfel de belangrijkste christelijke gebeurtenis van 

de 20e eeuw geweest.125 De oecumenische beweging heeft als achtergrond de gescheidenheid van 

kerken in leer en leven en de confrontatie met gemeenschappelijke mondiale maatschappelijke 

problemen. Naar analogie van de Volkenbond ontstond het verlangen om op kerkelijk terrein ook tot 

een vorm van onderlinge eenheid te komen: “Aus den Rinnsalen einzelner Initiativen hat sich nach 

der Jh.-Wende ein stetig wachsender Strom kirchlicher Bestrebungen nach Einheit und Gemeinschaft 

in Glauben, Leben und Zeugnis entwickelt. Das 20. Jh. wird mit Recht als ein Jh. der ‘Ökumenischen 

Bewegung’ bezeichnet.”126 

De moderne oecumenische beweging, die ook mede de context van Moltmanns ecclesiologie 

vormde, ontstond door de integratie van drie van haar voorlopers: de internationale zendings-

beweging met de Internationale Zendingsraad, de beweging voor praktisch christendom (‘Life & 

Work’, aangaande de dienst van de kerk) en de beweging voor geloof en kerkorde (‘Faith & Order’, 

aangaande de leer van de kerk).127 In 1948 werden ‘Life & Work’ en ‘Faith & Order’ geïntegreerd door 

 
121 Landau, ‘Charisma’, p. 695. 
122 Lederle, ‘The Spirit of Unity’, p. 283. 
123 Landau, ‘Charisma’, p. 695. 
124 K. Blei, De charismatische beweging, pp. 13-15. 
125 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 16. 
126 A. Klein, ‘Ökumene’, in: LThK, deel 7, p. 1019. 
127 R. Frieling, ‘Ökumene’, in: TRE, deel 25, pp. 53-57; G.P. van Itterzon, Kalender van de kerkgeschiedenis (Kampen: Kok, 
1963), pp. 208-209. De eerste Wereldzendingsconferentie in 1910 kan als het begin opgevat worden, maar er waren al 
allerlei initiatieven in de tweede helft van de 19e eeuw. Vanaf 1910 werden er internationale zendingsconferenties en 
conferenties door ‘Faith & Order’ georganiseerd en vanaf 1920 ook internationale conferenties voor ‘Life & Work’. In 1921 
richtte de internationale zendingsbeweging de Internationale Zendingsraad op. 
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middel van de oprichting van de Wereldraad van Kerken (WRK). Dit was de belangrijkste mijlpaal van 

de oecumenische beweging. In 1961 werd ook de Internationale Zendingsraad in de WRK 

opgenomen.128 Moltmann was lid van de commissie voor ‘Faith & Order’ en participeerde in de 

dialogen met evangelicale en orthodoxe kerken, met de RKK en in de christelijk-marxistische 

dialoog.129 Verder heeft Moltmann contact gehad met de charismatische kerkleider Philip Potter die 

van 1972 tot en met 1983 secretaris-generaal van de WRK was.130 Moltmann heeft zijn Kirche in der 

Kraft des Geistes ook aan de WRK en Potter opgedragen. 

 

Na de oprichting van de WRK volgden er diverse ‘assemblees’, bijeenkomsten waar alle aangesloten 

kerken vertegenwoordigd zijn. Tot de publicatie van Kirche in der Kraft des Geistes waren dat de 

assemblees te Chicago (1954), New Delhi (1961), Uppsala (1968) en Nairobi (1975). De definitieve 

grondslag van de WRK werd in 1961 vastgelegd in de volgende basisformule: “De Wereldraad van 

Kerken is een gemeenschap van kerken die de Heer Jezus Christus als God en Heiland 

overeenkomstig de Heilige Schrift belijden en die daarom hun gemeenschappelijke roeping willen 

vervullen tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest”.131 

In de jaren ’60 werd in de oecumenische beweging grote vooruitgang geboekt. De jaren ’60 gaven 

over de hele wereld ook een sterke verschuiving in het theologische denken te zien. Dat hield in dat 

men minder belangstelling ging tonen voor speculatief-theologische vragen, de menswetenschappen 

binnen de theologie meer ruimte wilde geven en het belang van de macro-ethische vragen 

accentueerde. Dit resulteerde in politieke prediking. Vanaf de jaren ’70 ging de WRK steeds politieker 

opereren en raakten kerkelijke vraagstukken meer en meer op de achtergrond: “In een vierde 

ontwikkeling krijgt de kerkbeschouwing een pluralistisch, sterk apostolair en extravert karakter. [..] 

De Kerk wordt op de Assemblees van Uppsala, 1968, en Nairobi, 1975, gezien als de kopgroep van 

door God geroepen bevrijden en van actieve bevrijders van een noodlijdende en verdrukte 

mensheid.”132 

Volgens Wentsel liet Moltmann, die tijdens de assemblee te Nairobi een rede hield, de ecclesiologie 

van de WRK een tijd lang een zwenking maken richting politieke prediking:133 “Vooral onder de 

invloed van J. Moltmanns kritiek op het heilsegoïsme en de marxistische en materialistische exegese 

kwam de persoonlijke heilsbetrokkenheid onder verdenking te staan en werd het primaat van de 

politieke prediking nagejaagd.”134 In verband met de dialoog met andere godsdiensten gingen er 

stemmen op die wilden belijden dat de Geest ook buiten de kerk en zelfs buiten het christendom 

werkt.135 Dit is iets wat we ook in latere werken van Moltmann aantreffen (zie §3.2).  

 

128 Frieling, ‘Ökumene’, pp. 59-61; Van Itterzon, Kalender van de kerkgeschiedenis, p. 209. 
129 Moltmann (ed.), How I have changed, p. 17. 
130 Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, p. 81. Philip Potter was een zwarte methodistische predikant uit de 
Antillen. 
131 Frieling, ‘Ökumene’, pp. 61-63; Van Itterzon, Kalender van de kerkgeschiedenis, p. 209. 
132 Wentsel, Dogmatiek deel 4b, p. 319. 
133 Ibid., p. 320; Wentsel, Dogmatiek deel 3b, p. 585. 
134 Wentsel, Dogmatiek deel 3b, p. 585, voetnoot 68. Wentsel verwijst daarbij naar Moltmanns rede voor de World Alliance 
of Reformed Churches (WARC) in 1970 te Nairobi. 
135 Wentsel, Dogmatiek deel 3b, p. 602; O.J. de Jong, Geschiedenis der Kerk (Nijkerk: Callenbach, 1992), pp. 359-360. 
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Moltmann is erg enthousiast over de oecumenische beweging en pleit in Kirche in der Kraft des 

Geistes voor een oecumenische kerk:136 “Die ökumenische Bewegung sucht die sichtbare Einheit der 

Kirche Christi. Sie dient der Befreiung der Kirchen aus ihren Bindungen an die bürgerlichen und 

politischen Religionen ihrer Gesellschaften. Sie dient damit der Erneuerung der Kirchen zur Kirche 

Christi.”137 De route van de oecumenische beweging moet volgens Moltmann als volgt zijn: van 

anathema naar dialoog, van dialoog naar concreet samenwerken, en van de weg van het 

samenwerken in de praktijk naar een oecumenisch concilie: “Der ökumenische Begriff der Kirche 

führt zu einem inklusiven Verständnis der Einen Kirche Christi, die in der Hoffnung auf das 

kommende Reich Gottes zu einer kritischen und befreienden Kraft in der Geschichte wird.” Hij zegt er 

eerlijkheidshalve zelf bij dat dit nog tot het rijk der utopie behoort.138 

In zijn latere werk, zeker in Der Geist des Lebens, krijgt de oecumene steeds meer aandacht in het 

kader van het oplossen van maatschappelijke problemen: “Ecumenical contacts are necessary since 

no congregation has a monopoly on the truth and since most conflicts transcend the local context. 

Because of the military, ecological and social dangers in the world, we have entered an ‘age of world-

wide humanity’.”139 

3.4 Politieke en bevrijdingstheologie 

In de jaren ’60 raakte het neomarxisme algemeen bekend. De bakermat ervan was de ‘Frankfurter 

Schule’, die in de jaren ’20 ontstond in Frankfurt.140 Het neomarxisme van de jaren ’60 was enerzijds 

teleurgesteld in het slappe socialisme en anderzijds in het dictatoriale communisme. De ideeën van 

de ‘Frankfurter Schule’ raakten onder andere bekend bij de filosoof Ernst Bloch, maar ook bij 

theologen: “The time had come, they asserted, to move on to the second phase of the Enlightment, 

the challenge to the socioeconomic status quo posed by thinkers like Karl Marx.”141 De joods-

marxistische Bloch was een van de inspirators van Moltmann (zie §2.2).142 Een andere theoloog die 

sterk door het marxisme beïnvloed raakte, was de rooms-katholieke Johann Baptist Metz. Dit leidde 

tot zijn ‘politieke theologie’, die nauw verwant was aan Moltmanns ‘theologie van de hoop’.143 Met 

politieke theologie wordt een politiek-kritische theologie aangeduid, die een radicale verandering in 

de maatschappij beoogt te bewerkstelligen. Bij Moltmann is dit ook duidelijk te signaleren:144 

“‘Political theology’ expressed the expectations and demands of many Christians. The impulses of 

renewal all over the world came from the beginnings of liberation theology. At that time Moltmann’s 

theology was in fashion.”145 

136 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, pp. 25-28. 
137 Ibid., p. 25. 
138 Ibid., p. 28. 
139 Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 303. 
140 Wentsel, Dogmatiek deel 2, p. 594. 
141 Grenz & Olson, 20th-Century Theology, p. 200. De eerste fase was de intellectuele uitdaging van het atheïsme, die de 
secularisatietheologen waren aangegaan. 
142 Wentsel, Dogmatiek deel 2, p. 595. 
143 Grenz & Olson, 20th-Century Theology, p. 211; De Jong, Geschiedenis der Kerk, p. 371. Metz en Moltmann waren 
collega’s aan de universiteit in Tübingen. In 1967 verscheen van de hand van Metz Zur Theologie der Welt.
144 Bauckham, ‘Jürgen Moltmann’, p. 219; Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, pp. 221-223. Zie §3.4. 
145 Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, p. 242. 
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Moltmanns ‘theologie van de hoop’ bepleitte een op de toekomst gericht denken dat de gelovigen 

oproept tot een uittocht uit het diensthuis van gevestigde belangen en structuren. Jezus’ opstanding 

presenteerde hij als hoop voor de toekomst van Gods koninkrijk op aarde: “In ‘praktisch verzet en 

scheppend nieuw vormgeven’ moet zij [de kerk, PvdB] met het oog op de heilshistorische 

bestemming van de wereld het bestaande als problematisch beschouwen en zich in dienst stellen 

van het komende. Haar verhouding tot de samenleving wordt er dan één van een ‘met conflicten 

geladen, maar vruchtbaar partnerschap’.”146 Met deze visie legde hij tevens een basis voor het 

gesprek tussen christenen en marxisten.147 De dialoog met het marxisme is hijzelf ook aangegaan.  

 

De politieke theologie vormde het uitgangspunt en de inspiratiebron voor maatschappijkritische 

theologieën die op marxistische leest geschoeid waren, zoals de theologie van de revolutie en van de 

bevrijding in Latijns-Amerika, de zwarte theologie in Noord-Amerika en andere bevrijdings-

theologieën in Afrika en Azië.148 Moltmann vindt zelf dat zijn ‘theologie van de hoop’ in feite de 

grondslag van deze theologieën vormt, omdat zij een brug slaat tussen de eschatologische verlossing 

en de historische vormen van bevrijding.149 De maatschappijkritische theologieën in de Derde Wereld 

werden echter veel concreter ingevuld.150 

De ‘theologie van de bevrijding’ stamt uit Latijns-Amerika als uitvloeisel van een Latijns-Amerikaanse 

rooms-katholieke bisschoppenconferentie in 1968 (bekend onder de afkorting CELAM II) waarbij 

kritiek werd geleverd op de kerk, omdat zij niet aan de zijde van het volk maar aan de kant van de 

machthebbers zou staan.151 In 1971 verschijnt A Theology of Liberation van de Peruaanse priester 

Gustavo Gutiérrez als handboek voor de nieuwe kritische beweging. Gutiérrez ging theologie 

omschrijven als het deelnemen aan een bevrijdingsstrijd tegen onderdrukking en exploitatie, 

teneinde maatschappelijk verworpenen een werkelijk menswaardig bestaan te geven. Hij was 

beïnvloed door de ‘politieke theologie’ uit Europa, maar vond die te abstract. Bevrijdingstheologie 

omvat in grote lijnen vier elementen: 1. als theoloog altijd partij kiezen voor de armen die bevrijd 

moeten worden; 2. analyse van de maatschappelijke situatie; 3. herlezing van bijbelse verhalen 

vanuit het perspectief van onderdrukking en bevrijding en 4. toepassing van de lezing op de 

praktische situatie.152 

Bevrijdingstheologie was in feite een academische reflectie op het concept van de basisgemeentes 

voor bevrijding.153 Door het tekort aan priesters, de toenemende invloed van leken, de behoefte aan 

eigen vormen van kerk-zijn en als vorm van sociaal verzet waren in Latijns-Amerika op allerlei 

plaatsen zogenaamde ‘basisgemeentes’ ontstaan.154 Deze kerkvorm stond dichtbij de mensen en hun 

noden; het was een kerk van en vóór de armen:155 “For the base communities theologians, these new 

 
146 Zahrnt, Wachtend op God, pp. 213-214. 
147 De Jong, Geschiedenis der Kerk, p. 371. 
148 Grenz & Olson, 20th-Century Theology, pp. 200-201, 208, 220-221; Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, pp. 29-31; 
Wentsel, Dogmatiek deel 2, p. 593; McGrath, Christelijke Theologie, pp. 120-123. 
149 Moltmann, Wat is theologie?, pp. 31, 99. 
150 Grenz & Olson, 20th-Century Theology, pp. 201, 203. 
151 Ibid., p. 210; McGrath, Christelijke Theologie, p. 120. 
152 Wentsel, Dogmatiek deel 3a, p. 136; McGrath, Christelijke Theologie, pp. 120-122. 
153 Wentsel, Dogmatiek deel 3b, pp. 619, 624-625; Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 123. 
154 Leonardo Boff stond aan de wieg van deze beweging (Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 177). 
155 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 182. 
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communities represent a ‘new ecclesiology’, new formulations in the theology of the church.”156 Het 

concept van de basisgemeentes werd later opgenomen in de groeiende pinksterbeweging in Latijns-

Amerika.157 

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie in 1971 gingen bevrijdingstheologen in de RKK, gevolgd door 

velen in de protestantse kerken, Christus steeds meer identificeren met de armen en onderdrukten, 

en de nadruk leggen op de kerk van onderop:158 “The base communities continue the mission of 

Jesus, the Messiah of the poor.”159 Moltmann geldt volgens Wentsel met Metz als de inaugurator van 

de bevrijdingstheologie in het westen:160 “It is the messianic passion which brings him near to 

liberation theologies.”161 Moltmann stelt dat men moet erkennen dat het christelijk geloof in wezen 

een messiaans geloof is, en messiaans geloof is altijd bevrijdend geloof. Daarom is de ‘theologie van 

de bevrijding’ volgens hem dan ook, ondanks alles wat ze aan andere ideologieën ontleent, een 

christelijke theologie.162 

In Kirche in der Kraft des Geistes wordt regelmatig naar het werk van Metz en Gutiérrez verwezen. In 

feite zijn al deze theologen vergelijkbaar in hun afwijzing van de westerse kapitalistische 

maatschappijvorm en hun pleidooi voor een socialistische maatschappij. De kerk moet altijd partij 

kiezen voor de armen, omdat God aan hun zijde is. Daarom spraken deze theologen openlijk hun 

afkeuring uit over systemen van onderdrukking en armoede.163 

Moltmann heeft zijn Kirche in der Kraft des Geistes mede opgedragen aan ‘den bedrängten Christen 

in aller Welt’. Geïnspireerd door het feit van Jezus’ opstanding en de belofte van Gods koninkrijk 

sprak Moltmann zijn hoop uit voor armen en onderdrukten: “For Moltmann the mere conviction that 

a theologia publica should become involved in the public square means that it thinks about ‘what is 

of general concern’ in the light of the ‘hope in Christ for the kingdom of God’, that it becomes 

‘political’ in the name of the poor and the marginalized, and that it thinks critically about the religious 

and moral values of society and present its reflections as a ‘reasoned position’.”164 Volgens de 

bevrijdingstheoloog José Miguez Bonino heeft Moltmann ook een essentiële input geleverd aan de 

bevrijdingstheologie in Zuid-Amerika, al is hij ook kritisch over hem, omdat Moltmann in zijn ogen te 

idealistisch en zwevend blijft en geen concrete consequenties uit zijn theologie trekt.165 

156 Ibid., p. 177. 
157 Wentsel, Dogmatiek deel 3b, p. 625; W. van der Laar, ‘Kerken als heelmakende gemeenschappen’, Bulletin voor 
Charismatische Theologie, nr. 58, 2006, p. 18. 
158 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, pp. 175, 177. 
159 Ibid., p. 183. 
160 Wentsel, Dogmatiek deel 3a, p. 133. 
161 Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, p. 223. 
162 Moltmann, Wat is theologie?, p. 33. 
163 McGrath, Christelijke Theologie, p. 121. 
164 Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 295. 
165 Wentsel, Dogmatiek deel 3b, p. 627. José Bonino was een Argentijnse methodist. 
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3.5 Nederlandse apostolaatstheologie 

In de jaren ’60 en ’70 deden de zogenaamde tweedenaamvalstheologieën opgeld in het voetspoor 

van de bevrijdingstheologie.166 Het waren concepten die als reactie op problemen in de wereld 

ontwikkeld werden. Deze theologieën kregen speciale namen, zoals de theologie van de bevrijding, 

van de revolutie, van de emancipatie en dergelijke; zij benadrukten alle de praktische betekenis van 

het evangelie als teken van Gods koninkrijk in de wereld. De theologie van het apostolaat past ook in 

dit rijtje, alhoewel de ontwikkeling ervan er chronologisch aan voorafging. De apostolaatstheologie 

stelt dat de kerk niet alleen een eigen plaats in deze wereld heeft, maar tegelijkertijd in de wereld 

gezonden is als getuige van Gods koninkrijk.167 Het woord ‘apostolaat’ komt van het Griekse 

apostellein, wat uitzenden betekent. 

Van Ruler ging eind jaren ’40 voorop in de Nederlandse apostolaatstheologie en wilde de kerk streng 

als middel op het koninkrijk van God en daarmee op de wereld betrekken.168 De wortels van de 

apostolaatstheologie zijn echter al eerder te vinden. Van Ruler schrijft zelf in zijn artikel Theologie 

van het apostolaat (1953) dat de nieuwe ‘apostolische visie’ op het wezen en de functie van de kerk 

reeds uit de tijd van Hendrik Kraemer stamt, die de termen ‘apostolisch’ en ‘apostolaat’ vanaf 

ongeveer 1935 heeft ingevoerd. De essentie van deze termen lag in de betekenis van de kerk voor de 

wereld als gezondene van Godswege.169 Later behandelde Barth de betekenis van de kerk voor de 

wereld in het vierde deel van zijn Kirchliche Dogmatik, dat in 1959 verscheen, met name in §72 van 

hoofdstuk 3 onder ‘Das Volk Gottes im Weltgeschehen’ en ‘Die Gemeinde für die Welt’.170 

Voor het ontstaan van de aandacht voor het apostolaat van de kerk wijst Van Ruler de volgende vier 

bronnen aan: 1. de wereldzending sinds de 19e eeuw; 2. de moderne culturele context van de kerk; 3. 

de confrontatie met het volk en later de staat Israël en 4. de oecumenische beweging.171 Berkhof 

noemt nog een vijfde bron: het protest van de kerken tegen de bezetter in de Tweede Wereldoorlog 

(zoals van de ‘Bekennende Kirche’).172 De belangstelling voor het apostolaat werd in de Nederlandse 

Hervormde Kerk zo sterk, dat in de nieuwe kerkorde van 1951 het artikel over het apostolaat van de 

kerk zelfs voor dat over het belijden van de kerk werd geplaatst. Van Ruler zei: “De zending is een 

 
166 Wentsel, Dogmatiek deel 3b, p. 617. 
167 Wentsel, Dogmatiek deel 3a, p. 137; Wentsel, Dogmatiek deel 4b, p. 501. 
168 Berkhof, Christelijk Geloof, p. 403; Van ’t Spijker et al, De Kerk, p. 224. Van Ruler was kerkelijk hoogleraar vanwege de 
Nederlandse Hervormde Kerk sinds 1947. Een sterk apostolaire toespitsing in de ecclesiologie van Van Ruler is vooral te 
vinden in de tijd waarin hij meewerkte aan het ontwerp voor de nieuwe kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk, die 
in 1951 gereed kwam; dat was zijn vroege periode (Berkhof, Christelijk Geloof, p. 405; Van ‘t Spijker et al, De Kerk, p. 226). 
169 A.A. van Ruler, Verwachting en voltooiing – een bundel theologische opstellen en voordrachten. (Nijkerk: Callenbach, 
1978), p. 120; Berkhof, Christelijk Geloof, p. 403. Hendrik Kraemer trad als taalgeleerde in dienst van het bijbelgenootschap 
en de zending op Java. Zijn meest bekende boek is The Christian message in a non-Christian world. In 1940 werd hij 
voorzitter van de ‘Commissie kerkelijk overleg’ van de Nederlandse Hervormde Kerk. Voor hem was de apostolaire houding 
van de kerk tegenover de niet-christelijke wereld een wezenlijk element. (Van ’t Spijker et al, De Kerk, pp. 221-222). 
170 Berkhof, Christelijk Geloof, pp. 404, 407. Berkhof schrijft dat Barth in KD IV, 3, met name in §71 en §72 een ‘grote en 
grootse apostolaatstheologie’ ontwikkeld had. Deze apostolaatstheologie moet echter niet worden verward met die van 
Van Ruler, die een eigen ontwikkeling heeft gekend. Men spreekt wel over ‘Barth’s turn to the world’ vanaf eind jaren ’40 
(D.L. Dabney, ‘The Advent of the Spirit: The Turn to Pneumatology in the Theology of Jürgen Moltmann’, Asbury Theological 
Journal, nr. 48, 1993, p. 93). Illustratief is het verschijnen van Barths brochure Christengemeinde und Bürgergemeinde in 
1946. 
171 Van Ruler, Verwachting en voltooiing, p. 101. 
172 Berkhof, Christelijk Geloof, p. 404. 
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functie van de kerk geworden; de kerkorde van de Ned. Herv. Kerk is van een uitgesproken 

apostolisch type; het grote werk van Kraemer is aanvaard.”173 

Later ging Van Ruler echter weer meer aandacht vragen voor de kerk zelf. Dit blijkt onder andere uit 

zijn lezingen Theologie van het apostolaat en De kerk is ook doel in zichzelf (1966).174 De 

laatstgenoemde lezing betrof een college in Bonn voor studenten van Moltmann. Waarschijnlijk was 

dit een tegenreactie op Van Rulers leerling Hoekendijk die de kerk alleen nog maar als een functie 

van het apostolaat zag. Dit ging Van Ruler te ver. Hij wilde de kerk wel dienstbaar maken aan het 

apostolaat, maar bij Hoekendijk ging de kerk uiteindelijk geheel in het apostolaat op.175 Van Ruler 

hield echter vast aan de eigen gestalte en het getuigenis van de kerk in de wereld.176 

Van Rulers theologie van het apostolaat heeft alles te maken met zijn theocratische theologie, 

waarbij het koninkrijk van God, de eschatologische dimensie daarvan en het werk van de Geest 

centraal staan.177 Volgens zijn theocratische theologie gaat het God primair niet om de kerk, maar 

om de realisering van Zijn koninkrijk in de gehele wereld. “Van Ruler benadert de Persoon en het 

werk van de Heilige Geest vanuit de komst van het Koninkrijk van de drieënige God, opgericht in het 

vlees. Het gaat hierin om een historisch-eschatologische daad en messiaans-pneumatische realiteit 

van de liefde.”178 De kerk vervult hierin een messiaanse rol. Ze is er niet voor zichzelf, maar deelt in 

de ambtelijkheid van de Messias. De kerk is niet wat ze is in zichzelf, ook niet wat ze heeft of wat ze 

doet, maar een instrument in de handen van God, gezonden in de wereld. De kerk is uitverkoren met 

het oog op haar heil, maar ook met het oog op haar dienst aan de wereld:179 “De kern van het kerk-

zijn is alleen en uitsluitend de prediking van de waarheid van het Rijk Gods over deze wereld.”180 

De theocratische theologie van Van Ruler heeft een trinitarisch-pneumatologische structuur. De 

pneumatologie krijgt een zwaar accent. Zij is een onmisbare schakel om van de christologie over te 

stappen naar de ecclesiologie.181 Het is de Geest die in de ‘kerstening’ door de kerk de schepping c.q. 

de wereld herstelt. Het apostolaat wordt daarom ook gezien in verband met de openbaring van de 

Heilige Geest; het pneumatisch kennen van de verborgenheid van God is kenmerkend voor het 

apostolaat. De leer van de heiliging door de Heilige Geest gaat volgens Van Ruler over in de leer van 

het apostolaat en niet zozeer in de leer van de kerk.182 

Er is een sterke inhoudelijke verwantschap te constateren tussen de apostolaatstheologie van Van 

Ruler en de ecclesiologie van Moltmann: “He thus follows up what he learned from Van Ruler: 

Theology is apostolate theology and the church is an apostolate church. The church is not a means to 

an end but a ‘function’ of the kingdom of God.”183 We vinden de trinitarisch-pneumatologische 

 
173 Van Ruler, Verwachting en voltooiing, p. 102. 
174 Ibid., pp. 53-66; Berkhof, Christelijk Geloof, p. 403. 
175 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 382; Van ‘t Spijker et al, De Kerk, pp. 224, 484. 
176 Na zijn dood werd zijn gedachtegoed verwoord door de beweging rond ‘Het getuigenis’, dat in 1971 als protestschrift 
tegen theologische eenzijdigheden verscheen in de Nederlandse Hervormde Kerk. (Wentsel, Dogmatiek deel 3a, p. 79). 
177 Zie A.A. van Ruler, ‘De noodzakelijkheid van een trinitarische theologie’ (1956, 1967), ‘Het koninkrijk Gods en de 
geschiedenis’ (1947), ‘Christusprediking en rijksprediking’ (1957) en ‘Theologie van het apostolaat’ (1953), in: Van 
Ruler,Verwachting en voltooiing.
178 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 875. 
179 Van Ruler, Verwachting en voltooiing, p. 106. 
180 Geciteerd door W. Balke in: Van ‘t Spijker et al, De Kerk, p. 225. 
181 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, pp. 874-880. 
182 Van Ruler, Verwachting en voltooiing, pp. 9-28, 104; Van ’t Spijker et al, De Kerk, pp. 225-226. 
183 Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 350. 
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structuur en de eschatologische dimensie van het koninkrijk van God terug in Moltmanns 

ecclesiologie.184 Hij dacht aanvankelijk dat er na de Kirchliche Dogmatik van Barth geen mogelijkheid 

voor zelfstandige theologie meer was, totdat hij in aanraking kwam met de persoon (in 1957) en het 

werk van Van Ruler:185 “The work of the Dutch theologican Van Ruler had a liberating effect on 

Moltmann. There he recognized that after Barth it was still possible to work out an independent 

theology.”186 Van hem leerde hij dat de wereld een ‘messiaans karakter’ heeft.187 De invloed van Van 

Ruler op Moltmann is elementair geweest, zodat de Nederlandse apostolaatstheologie zeker tot de 

relevante context van Moltmanns ecclesiologie gerekend moet worden: “And although his 

theological orientation was certainly broadened and modified in subsequent years, most clearly 

through contact with Arnold A. Van Ruler and his Apostolatstheologie, whose emphasis upon the 

mission of the church first opened Moltmann’s eyes to the possibility that Barth had not said all [..], 

this fundamental orientation remained the distinguishing character of his thinking through the whole 

development of his later theology.”188 

In Kirche in der Kraft des Geistes verwijst Moltmann tweemaal naar Theologie van het apostolaat van 

Van Ruler wanneer hij schrijft: “In der Geschichte Gottes mit der Welt hat die Kirche einen 

bestimmten Auftrag. Sie soll die befreiende Herrschaft Christi bis ans Ende der Erde und bis ans Ende 

der Zeit durch Wort, Tat und Gemeinschaft bezeugen. Das ist das Wesen ihres Apostolats, und darum 

ist der Apostolat auch ihr geschichtliches Wesen.”189 Verder vermeldt hij dat hij de term 

‘messianischen Intermezzo’ (voor de samenkomst als bevrijdend feest) aan Van Ruler heeft 

ontleend.190 In hoofdstuk V is een paragraaf opgenomen over het apostolaat als een van de plaatsen 

waarin Christus present is:191 “In der Vergegenwärtigung Christi per identificationem mit dem 

Apostolat, Taufe, Abendmahl und Gemeinschaft kündigt sich seine Gegenwart, seine Parusie, an.”192 

De apostolaire wending naar de wereld uit de jaren ’50 ging in de jaren ’60 over in een diaconale 

wending, die vervolgens in de jaren ’70 plaatsmaakte voor een politieke wending naar de wereld. 

Deze politieke wending naar de wereld houdt in dat de kerk zich als een maatschappijkritische 

instantie dient in te zetten voor verandering van maatschappelijke structuren ten dienste van 

verdrukten, armen, et cetera.193 Dit is een element dat we duidelijk terugvinden in de 

bevrijdingstheologie en ook in de ecclesiologie van Moltmann. 

 
184 Ibid., p. 165; Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 8; Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 128. Zie 
met name hoofdstuk II (§2 en §4) en V (§1) van Kirche in der Kraft des Geistes.
185 Moltmann, How I have changed, p. 15; Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 30; Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 919. Van 
Ruler was toen kerkelijk hoogleraar in Utrecht vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk. 
186 Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, p. 250.  
187 Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 36. 
188 Dabney, ‘The Advent of the Spirit’, p. 84. 
189 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 386. Verwezen wordt naar A.A. van Ruler, Theologie van het apostolaat 
(Nijkerk, 1954). 
190 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, pp. 132, 301. Verwezen wordt naar A.A. van Ruler, Droom en gestalte 
(Amsterdam, 1947). Van Ruler gebruikte deze term overigens voor een andere zaak, namelijk de hele periode van het werk 
van Christus op aarde, vanaf de incarnatie tot het moment dat Christus Zijn koninkrijk zal overgeven in de handen van de 
Vader (Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 165). 
191 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, pp. 142-145. 
192 Ibid., p. 144. 
193 Berkhof, Christelijk Geloof, p. 405. 
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4 Moltmanns kritiek op traditionele volks- en staatskerken 

Na de Tweede Wereldoorlog constateerde Moltmann tot zijn verbazing dat de protestantse 

staatskerken, nadat zij tijdens de oorlog gezwegen hadden, zich zonder zelfkritiek weer opbouwden 

volgens het vooroorlogse model, waar zelfs leidende figuren uit de ‘Bekennende Kirche’ zich achter 

schaarden. De kerken namen weer de vorm aan van de religieuze verzorgingsinstituten van het 

christelijk Europa met een nauwe band tussen kerk en staat. Deze traditionele kerken oefenden 

hierdoor aanvankelijk zelfs een sterke aantrekkingskracht uit, omdat ze precies boden wat de 

mensen op dat moment wilden: zekerheid en vertrouwen na de ineenstorting van de grote utopieën 

en ideologieën.194 

In Kirche in der Kraft des Geistes projecteert Moltmann zijn ecclesiologie tegen de achtergrond van 

de Tweede Wereldoorlog en de optredende crisis in de gevestigde volks- en staatskerken in Europa, 

waarbij hij zich liet inspireren door kerken in andere delen van de wereld en de bewegingen en 

theologieën die in hoofdstuk 3 beschreven zijn. De crisis in de traditionele kerken betrof met name 

de onverschilligheid van de leden, kerkverlating, afnemend kerkbezoek, een tekort aan geestelijken 

en de ontkoppeling van burgerlijke en kerkelijke gemeente.195 Deze crisis bood volgens Moltmann 

echter ook een kans: “Die oft beschriebene Krise der Volks- und Landeskirchen in den alten, 

‘christlichen’ Ländern, ihr öffentlicher Funktionsverlust, ihre Mitgliederapathie und ihre 

Schwerfälligkeit, ist eine Chance für den Aufbau der Gemeinschaftskirche und die Verwirklichung des 

Prinzips Gemeinde.”196 

De centrale boodschap is dat deze tijd roept om een betrokken gemeenschapskerk op basis van 

vrijwilligheid met het ‘principe van de verzamelde gemeente’ als uitgangspunt; zo is de gemeente 

van Jezus Christus volgens Moltmann namelijk bedoeld:197 “Die gegenwärtige Krise der 

Territorialkirchen und ihre beginnende Therapie von unten her weisen auf deren Mangel von Anfang 

an hin: auf den Mangel an Gemeinschaftsbildung. Die Ekklesia aber ist ihrer Bestimmung und ihrem 

Wesen nach die Gemeinde, die sich versammelt.”198 

Moltmann zet in op het reformeren van de traditionele kerkelijke instituten tot messiaanse en 

charismatische gemeenschapskerken: “Im Zerfall des Corpus Christianum wird sich die Gemeinde 

wieder auf die Fülle der ihr eigenen Charismen besinnen und zu jenem ganzheitlichen Zeugnis des 

Heils verstossen, das vom Glauben über die Politik bis zur Ökonomie keinen Bereich des Lebens ohne 

Hoffnung lässt.”199 Op Moltmanns voorstelling van messiaanse en charismatische gemeenschaps-

kerken wordt in hoofdstuk 5 en 6 nader ingegaan.200 

194 Van Prooijen, Limping but Blessed, pp. 27-28; Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, p. 29. 
195 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, pp. 352-353. 
196 Ibid., pp. 13-14. Met ‘Landeskirchen’ worden de territoriaal georganiseerde staatskerken bedoeld. 
197 Ibid., pp. 13, 360-362. 
198 Ibid., p. 360. 
199 Ibid., pp. 23-24. 
200 Ibid., pp. 252, 358-362. 
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Tussen de regels door wordt er in het hele boek Kirche in der Kraft des Geistes kritiek geleverd op het 

kerk-zijn van de traditionele volks- en staatskerken. In dit hoofdstuk wordt Moltmanns kritiek 

geanalyseerd aan de hand van vier punten die nauw met elkaar samenhangen: de kerk als religieus 

verzorgingsinstituut, kerkelijk klerikalisme, natuurlijke voortplanting van de kerk en het bond-

genootschap van kerk en staat. Het hoofdstuk sluit af met een paragraaf waarin wordt beoordeeld in 

hoeverre Moltmanns kritiek als dopers kan worden aangemerkt, aangezien er een sterke 

verwantschap tussen zijn kritiek en die van de dopersen lijkt te bestaan. 

Op de achtergrond van zijn kritiek spelen met name de opvattingen van Barth (diens afwijzing van de 

volkskerk en de kinderdoop) en Bonhoeffer (de verkondiging van het einde van het religieuze 

tijdperk), de charismatische beweging (de kerk als charismatische gemeenschap) en de politieke en 

bevrijdingstheologie (de kerk als politiek-kritische factor in de samenleving) een rol. Volgens 

Bauckham is Moltmanns kritiek op de traditionele kerken een vervolg op de kritische rol van de 

eschatologie in zijn Theologie der Hoffnung en het iconoclasme van het kruis in zijn boek Der 

gekreuzigte Gott. 201 

4.1 Kerk als religieus verzorgingsinstituut 

Moltmann heeft kritiek op de traditionele volks- en staatskerken omdat het religieuze 

verzorgingsinstituten zijn geworden, waarin geestelijken hun diensten leveren aan het volk. Met de 

kerstening van Europa was het christelijk geloof de burgerlijke religie van het volk geworden en 

vervulde de kerk de religieuze taak van de maatschappij. In het ‘corpus christianum’ waren de 

verschillende taken van de gemeente verdeeld over de kerk, de staat, de maatschappij en het gezin. 

De kerk kon er zich toe beperken een specifieke religieuze functie te vervullen.202 

Traditionele kerken kennen een territoriale ordening. Deze ordening heeft haar oorsprong in de 

‘Landeskirchen’ die na de Reformatie ontstonden doordat het ‘corpus christianum’ uiteenviel, wat 

leidde tot het ontstaan van confessionele landskerken onder het gezag van soevereine landsheren. 

Dit veroorzaakte een sterke binding tussen kerk en staat, aangezien de confessie van de kerk in 

iedere staat bepaald werd door de keuze van de vorst (cuius regio, eius religio). De confessie van de 

inwoners van de verschillende staten volgde automatisch die van de vorst. In de traditionele kerken 

vielen kerkelijke grenzen dan ook samen met civiele plaatselijke grenzen; iedere plaats had zijn eigen 

parochie, die verantwoordelijk was voor de pastorale zorg van de mensen binnen de desbetreffende 

regio.203 De dienst van de woordverkondiging werd als een ministerium publicum beschouwd.204 

Deze situatie is volgens Moltmann onwenselijk en niet de bedoeling van het kerk-zijn in de wereld: 

“Der lange Weg von der weltoffenen Gemeinschaftskirche zur territorial und sozial geschlossene 

Betreuungskirche bestimmt den heutigen Zustand der Christenheit in diesen Ländern. Auf diesem 

Weg ging die besondere Gemeinschaftsgestalt der Kirche verloren, denn von ‘Gemeinschaft’, 

‘Brüderlichkeit’ und ‘Freundschaft’ lässt sich in dieser Kirche für das Volk kaum reden.”205 

201 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, pp. 127-128. 
202 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 23. 
203 Ibid., p. 345. 
204 Ibid., p. 250. 
205 Ibid., p. 345. 
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De kerk zou niet als kerkelijk instituut pastorale zorg aan het volk moeten verlenen, maar als 

messiaanse gemeenschap te midden van het volk moeten functioneren (in hoofdstuk 5 wordt nader 

op de inhoud van dit messiaanse aspect ingegaan).206 Een kerk moet er niet voor het volk zijn, maar 

dient zelf een volk te midden van het volk te zijn, namelijk het messiaanse volk van God: “Von der 

pastoralen Betreuungskirche für das Volk zur Gemeinschaftskirche des Volkes im Volk!”207 Dit volk 

dient zelf drager van de kerkelijke gemeenschap te zijn. Een kerk moet dus geen territoriaal 

georganiseerd instituut vóór mensen zijn, maar een vrijwillige gemeenschap ván mensen.  

 

4.2 Kerkelijk klerikalisme 

Moltmann heeft ook kritiek op het kerkelijk klerikalisme van de traditionele kerken, wat hij verklaart 

vanuit de geschiedenis van de gekerstende maatschappijen in Europa. Het kerkelijk klerikalisme in de 

volks- en staatskerken vindt zijn oorsprong in de kerstening van Europa met een sterke binding 

tussen kerk en staat. De kerk nam de religieuze verzorging van de burgers over en waakte over de 

praktisering van het christelijk geloof als burgerlijke religie. Tegelijkertijd hingen de structuur en 

organisatie van het instituut kerk ook nauw samen met de burgerlijke maatschappij. De status van 

priesters en dominees was vergelijkbaar met die van publieke ambtsdragers, waarbij de dienst-

verlening van de kerk het hiërarchisch-verticale communicatiepatroon van de burgerlijke 

standenmaatschappij volgde.208 Wat dat aangaat, veranderde er met de komst van de confessionele 

landskerken en de typische domineeskerk in West-Europa niet zoveel.209 De ambtsdragers van de 

kerk verzorgden het volk met hun religieuze diensten, waaronder doop en avondmaal: “Die 

messianischen Gemeinschaftssakramenten Taufe und Herrenmahl treten hinter den kirchlichen 

Amtshandlungen, Kindertaufe, Konfirmation, Trauung und Beerdigung, zurück oder werden im Sinne 

der religiösen Betreuung des Volkes interpretiert.”210 

Moltmann pleit voor de kerk als een vrije gemeenschapsbeweging, waarbij hij zich laat inspireren 

door de piëtistische beweging binnen het protestantisme. Deze gemeenschapsbeweging doorbrak de 

standenmaatschappij en de territoriaal georganiseerde verzorgingskerk. Dat betekende geen 

verkondiging als een ministerium publicum maar als een getuigenis en oproep tot persoonlijke 

navolging in plaats van pastorale ‘zorgschapen’, persoonlijke geloofstrouw van de leden en 

gebedsstonden in plaats van de officiële eredienst.211 

Moltmann levert daarom ook kritiek op de hiërarchisch georganiseerde ambtelijke kerk met gewijde 

geestelijken: “Alle Glieder der messianischen Gemeinde sind Geistbegabte und also ‘Amtsträger’. Es 

gibt keine Trennung von Amtsträgern und Volk.”212 Wanneer men dat niet verdisconteert in de 

gemeente, ontstaat er een hiërarchische kerk met een gebrek aan gemeenschap: “Ekklesiologie wird 

 
206 Ibid., p. 251. 
207 Ibid., p. 13. 
208 Ibid., p. 250. 
209 H.A. Bakker, De weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het baptisme (Zoetermeer: Boekencentrum, 
2008), p. 89. 
210 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 345. 
211 Ibid., p. 250. 
212 Ibid., p. 324. 
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zur Hierarchologie, wenn man nicht davon ausgeht, dass jeder Glaubende, er sei ein Amtsträger oder 

nicht, Glied des messianischen Volkes Gottes ist.”213 Van Prooijen vat het als volgt samen: “The main 

thing he aims to foster is egalitarian communities. This makes it necessary to undermine 

epistemological, clerical and political structures that lead to hierarchical orders of subordination and 

power, authority and obedience and that obstruct participatory, communal and democratic 

structures.”214 

Er moet volgens Moltmann daarom veel meer ruimte komen voor de gaven van de Geest van alle 

gemeenteleden: “In Kirchen mit traditionellen Amtsmonopolen ist die Öffnung für die Vielfalt der 

Aufträge an der Zeit.”215 Moltmann ziet de kerk als charismatische gemeenschap en als het 

messiaanse volk van God.216 In hoofdstuk 5 en 6 wordt het messiaanse respectievelijk charismatische 

karakter van Moltmanns ecclesiologie nader uitgewerkt. 

 

4.3 Natuurlijke voortplanting van de kerk 

Een volgend kritiekpunt van Moltmann betreft de natuurlijke voortplanting van de volks- en 

staatskerken. Langs de weg van natuurlijke geboorte planten deze kerken zich door de generaties 

voort. De voortplanting van de kerk is zo een binnenkerkelijke dynamiek geworden: men wordt als 

christen geboren, omdat de ouders christelijk zijn, en men wordt gedoopt, omdat de ouders tot de 

kerk behoren. De kinderdoop vormt de basis van de volkskerk, waardoor de ‘christelijke 

maatschappij’ zich generatie op generatie voortplant:217 “Sind Berufung und Mission [..] einmal 

geschehen, dann beruft die Kirche heute nicht mehr, sondern belehrt und unterrichtet die Christen 

und tauft die Christenkinder. Sie bleibt dann in den Grenzen der sich durch die Kindertaufe ständig 

reproduzierenden ‘christlichen Gesellschaft’.”218 Op deze wijze is het christendom verburgerlijkt en is 

de kerk het instituut van de burgerlijke religie van het (kerk)volk geworden.219 Moltmann beschouwt 

de kinderdoop als de grondpijler van het corpus christianum en van de ‘christelijke 

maatschappijen’.220 

Deze vorm van kerk-zijn wijst Moltmann af, waarmee hij in het voetspoor gaat van Barth, die ook 

reeds tot afwijzing van de volkskerk en de daarbij behorende kinderdoop kwam.221 De prediking van 

het evangelie dient er niet alleen toe om de bestaande christenen te onderrichten en hen in het 

geloof te sterken, maar ook altijd om de niet-christenen te roepen. Het gaat namelijk niet om haar 

eigen voortplanting, maar om de voortplanting van het koninkrijk van God.222 Dit leidt bij Moltmann 

tot een sterk missionaire kerkopvatting in de letterlijke zin van het woord missionair, aangezien de 

 
213 Ibid., p. 316. 
214 Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 297. 
215 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 335. 
216 Ibid., p. 316. 
217 Ibid., pp. 254-255. 
218 Ibid., p. 22. 
219 Ibid., p. 250; Kärkkäinen, Introduction to Ecclesiology, p. 129. 
220 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, pp. 254-255. 
221 De Jong, Geschiedenis der Kerk, p. 364. 
222 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, pp. 23-24; Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 130. 
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kerk namens Christus en door de Geest gezonden is in deze wereld om het koninkrijk van God 

gestalte te geven.223 

Moltmann levert tegelijkertijd kritiek op de praktijk van de kinderdoop als middel waardoor de 

volkskerk in stand gehouden wordt. Hij vindt dat het aanvaarden van de kinderdoop tegelijkertijd de 

acceptatie van de officiële verschijningsvorm van het christendom i.c. de volks- of staatskerk inhoudt; 

de verschijningsvorm van de kerk en de dooppraxis hangen zijns inziens ten nauwste met elkaar 

samen.224 Zijn pleidooi voor een vrijwillige gemeenschapskerk leidt tevens tot een pleidooi voor de 

doop van bewuste gelovigen die gehoor willen geven aan hun roeping. Moltmann ziet de doop 

namelijk als een publiek belijdenisteken van verzet en hoop, dat meer met roeping en zending te 

maken heeft dan met het behoren bij de kerk:225 “In this kind of church [vrijwillige gemeenschaps-

kerk, PvdB] baptism is not so much a ‘believer’s baptism’ as it is a baptism to Christian calling, 

discipleship and service.”226 In hoofdstuk 5 wordt hier nog nader op ingegaan. 

 

4.4 Bondgenootschap van kerk en staat 

Sinds de opkomst van de sociale en politieke revoluties in Europa hebben de kerken in de regel een 

conservatief standpunt ingenomen en zich opgeworpen als de handhavers van de bestaande orde en 

zich tegelijkertijd verzet tegen ‘verlichtings-’, emancipatie- en revolutiebewegingen. Deze 

conservatieve, antirevolutionaire gezindheid is gebleven in de traditionele kerken. Volkskerken 

hebben vanouds een sterke binding met de staat. Moltmann levert principiële kritiek op het 

bondgenootschap van kerk en staat en zegt dat de moderne politieke theologie (zie §3.4) de ogen wil 

openen voor deze ongewenste situatie en hierin verandering wil brengen.227 

De kerk moet haar politieke vrijheid terugvinden en zich enkel door het gezag van Christus laten 

leiden. Aardse politieke machten mogen geen grip op de kerk hebben: “Die Bindungen an Ideologien, 

Gruppen, Nationen, Klassen, Rassen und partikuliere Interessen machen die Kirche in der Welt 

unglaubwürdig.”228 Een kerk moet daarom per definitie vrij van staatsbemoeienis zijn. Dit geeft de 

kerk ook de ruimte zich eventueel kritisch op te kunnen stellen tegenover de staat. Een bond-

genootschap van kerk en staat leidt tot een onkritische opstelling van de kerk wat funest kan zijn 

voor het getuigenis van de kerk. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de invloed van de 

nationaalsocialistische staat op de Lutherse Kerk in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door 

de ‘Bekennende Kirche’ werden daarom alle aanspraken van de staat op de soevereiniteit over de 

kerk afgewezen: “Nur wo allein Christus herrscht und die Kirche allein auf seine Stimme hört, kommt 

die Kirche in ihre Wahrheit, wird sie frei und zu einer befreienden Kraft in der Welt.”229 Wanneer 

alleen het gezag van Christus geldt in de kerk, wordt de kerk zelf ook een politieke factor in deze 

wereld en kan daardoor ook in politieke conflicten geraken.230 Moltmann pleit niettemin voor een 

 
223 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, pp. 129-130; zie Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, pp. 21-24. 
224 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 255. 
225 Ibid., pp. 258, 267. 
226 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 129. 
227 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 29. 
228 Ibid., p. 32. 
229 Ibid., p. 19. 
230 Ibid., p. 28.  
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‘politieke kerk’ als kritische factor in deze wereld: “Even though the church’s mission is based on the 

gospel and the history of Christ, political involvement is a necessary part of the church’s ministry to 

the world.”231 

De kerk moet dus vrij zijn van alle gezag buiten Christus teneinde in deze wereld als een bevrijdende 

kracht te kunnen functioneren. Het gaat dan om bevrijding van onderdrukking, onrecht, geweld, 

haat, et cetera, door als kerk zich hiertegen uit te spreken en concreet hier iets aan te doen:232 

“Wenn man sich der Gefangenschaft der Kirchen in bestimmten Spezialstrukturen und politischen 

Konstellationen bewusst wird, dann wird eine ideologiekritische Ekklesiologie notwendig, die den 

realen Sitz der Kirchen im Leben der jeweiligen Gesellschaften und Staaten reflektiert, um die Kirche 

zu ihrer Freiheit zu helfen. [..] so wird eine kritische Lehre von der Kirche bei den Unfreiheiten der 

Kirche in Gesellschaften und Staaten einsetzen, um die Kirche in der Freiheit Christi zu suchen.”233 

Het is duidelijk hoezeer de politieke en bevrijdingstheologie op de achtergrond spelen bij deze 

kritiek. 

 

4.5 Doperse kritiek? 

Moltmanns kritiek lijkt een echo van het 16e-eeuwse doperdom te zijn. Het doperdom kwam op in 

een woelige en revolutionaire tijd met kerkelijke, politieke en maatschappelijke onrust.234 De tijd 

waarin Moltmanns ecclesiologische gedachten rijpten, wat resulteerde in de verschijning van zijn 

Kirche in der Kraft des Geistes, kan ook als zodanig worden getypeerd. Het was de periode na de 

Tweede Wereldoorlog waarin zich eveneens kerkelijke crisisverschijnselen (door de secularisatie, zie 

inl. H4) en politieke en maatschappelijke onrust (onder andere door de spanning tussen kapitalisme 

en marxisme/communisme en de revolutie van de jaren ’60) aftekenden.235 Aanhangers van de 

politieke en bevrijdingstheologie leverden fundamentele kritiek op de kerk en de maatschappij en 

namen het op voor de armen en onderdrukten. Wentsel zegt dat door de bevrijdingstheologie de 

doperse positie weer actueel werd:236 “Fundamenteel voor het doperdom is de overtuiging dat er 

met de komst van Jezus Christus een nieuwe periode in de geschiedenis is aangebroken; een nieuwe 

periode die ook een breuk inhoudt met de maatschappelijke en politieke orde.”237 Daarom is het 

interessant na te gaan in hoeverre Moltmanns kritiek als dopers opgevat kan worden en typisch past 

in de kerkelijke en maatschappelijke situatie van zijn tijd.  

 

Het doperdom wordt gewoonlijk als de linkervleugel van de Reformatie getypeerd en tot de radicale 

reformatiebewegingen gerekend, omdat zijn kritiek op de middeleeuwse kerk en maatschappij 

 
231 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 130. 
232 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 19. 
233 Ibid., p. 27. 
234 Denk aan het gegroeide antiklerikalisme onder de bevolking, de gezagscrisis in de kerk en de maatschappelijke effecten 
van de Reformatie, zoals het uitbreken van de boerenopstand vanwege hun slechte economische situatie. De boeren waren 
in feite het ‘melkvee’ van zowel de kerk als de overheid, wat leidde tot verzet. De Reformatie leidde niet alleen tot 
kerkelijke hervorming maar ook tot maatschappelijke emancipatie en kritiek op de sociaal-politieke orde. Zie Bakker, De 
weg van het wassende water, pp. 79-100, 123, 126; en A.E. McGrath, Johannes Calvijn – Verlicht hervormer of vormgever 
van een orthodox keurslijf? (Baarn: Tirion, 1990), pp. 22-28. 
235 Moltmann, How I have changed, pp. 16-17. 
236 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 736. 
237 O.H. de Vries, ‘Zwingli en de Dopers’, Rondom het Woord, 26, 2, 1984, p. 46. 



36

radicaler was en het ook radicaler brak met de gevestigde orde in kerk en maatschappij.238 Voor het 

doperdom maakten sociale, economische en morele hervormingen onlosmakelijk deel uit van een 

gewenste godsdienstige reformatie.239 De radicale reformatiestromingen worden tegenwoordig 

echter niet meer op één hoop geveegd als zijnde ‘de dopersen’. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen het doperdom enerzijds en de dwepers/geestdrijvers, spiritualisten en revolutionaire 

radicalen anderzijds.240 De laatsten moeten als extreme uitwassen van het doperdom worden 

beschouwd. De geestdrijvers beriepen zich behalve op het Woord ook op innerlijk licht, de 

spiritualisten hechtten weinig waarde aan de letterlijke betekenis van de bijbeltekst en lieten zich 

vooral leiden door de geestelijke betekenis en de revolutionaire radicalen wilden desnoods met 

geweld het koninkrijk van God op aarde realiseren.241 Bij het doperdom waren deze extremiteiten 

niet aan de orde. 

 

Zoals hierboven al genoemd, hadden de dopersen radicale kritiek op kerk en maatschappij. Hun 

kritiekpunten op de gevestigde kerk zijn hieronder opgesomd. Evenals bij Moltmanns kritiekpunten 

op de kerk hangen ze ook weer nauw met elkaar samen.  

 

1. Verstrengeling van kerk en staat 

Het instituut kerk is verdorven, met name door de verstrengeling van kerk en staat en de praktijk van 

de kinderdoop.242 In het corpus christianum waren kerk en staat bondgenoten en hadden ze hun 

maatschappelijke taken verdeeld - in feite vormden ze een machtsduo. De kerk hield zich met 

religieuze zaken bezig en de staat met politieke en maatschappelijke aangelegenheden, maar beide 

beheersten ze dezelfde samenleving. De dopersen pleitten echter voor een strikte scheiding van kerk 

en staat, waarbij de kerk een alternatieve samenleving vormde. De staat heeft zich volgens dit model 

niet te bemoeien met de kerk, omdat zij door Christus c.q. het evangelie geregeerd wordt:243 “[..] 

alleen als de christelijke gemeente zich vrij van politieke bemoeienis en zonder politiek compromis 

kon ontwikkelen, kon zij de plaats zijn waar Gods Koninkrijk zichtbare gestalte aannam.”244 Een 

straffende overheid is een goede zaak wanneer zij boosdoeners oppakt, maar zij mag niet de dienst 

in de gemeente van Christus uitmaken.245 

De dopersen beschouwden de kerk als een alternatieve maatschappij in de wereld, die als 

messiaanse gemeenschap in navolging van Christus het koninkrijk van God gestalte moet geven. Dat 

kan een tegendraadse opstelling, een politieke tegencultuur, ten opzichte van de maatschappelijke 

orde impliceren.246 De Geest oefent immers kritiek uit op een samenleving waarin onrecht hoogtij 

viert dat bovendien door de overheid gesteund wordt.247 De navolging van Christus betekende voor 

 
238 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 735; Bakker, De weg van het wassende water, p. 185. 
239 Bakker, De weg van het wassende water, p. 99. 
240 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, pp. 736, 738.  
241 Ibid., pp. 736-739. 
242 McGrath, Christelijke Theologie, p. 421. 
243 W. Balke, Calvijn en de doperse radikalen (Amsterdam: Ton Bolland, 1977), p. 274; McGrath, Christelijke Theologie, p. 
422. 
244 Bakker, De weg van het wassende water, p. 190. 
245 Ibid., p. 139; Balke, Calvijn en de doperse radikalen, p. 268. 
246 Ibid., p. 274. 
247 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 737. De positiekeuze van Luther voor het bestaande feodale systeem leidde tot 
maatschappelijke behoudzucht, waarbij de boeren het moesten ontgelden.  
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de meeste dopers wel de afzwering van geweld en passieve gehoorzaamheid aan de overheid.248 Dat 

blijkt onder andere uit de zogenaamde ‘Brüderliche Vereinigung’.249 

2. De praktijk van de kinderdoop en de onzuiverheid van de kerk 

De praktijk van de kinderdoop is volgens de dopersen onbijbels; zowel de rooms-katholieke als de 

protestantse visie op de doop is onjuist.250 Deze praktijk werkt bovendien de onzuiverheid van de 

gemeente in de hand. De gemeente moet een zuiver lichaam zijn en geen gemengd lichaam (zoals 

onder anderen Augustinus en Luther leerden). De doop mag daarom alleen worden bediend aan 

bewuste gelovigen, omdat alleen zij kunnen kiezen voor een leven van navolging van Christus. De 

doop symboliseert het toegevoegd worden aan het lichaam van Christus, de gemeenschap van ware 

gelovigen. De ware gemeente is dan ook de gemeenschap van belijdende gelovigen, die zich bewust 

hebben laten dopen. Zij stellen zich daarmee tevens onder de christelijke tucht van de gemeente om 

de zuiverheid te bewaren.251 

De doop heeft voor de dopersen geen sacramentele, maar een realistische betekenis. De doop 

functioneert als een rite de passage en verbindt de dopeling symbolisch en werkelijk met (de 

levensgeschiedenis van) Christus. Deze verbinding met Christus door de doop betekent een 

realistische verandering in het leven van de dopeling; vanaf dat moment zijn geloof en levenspraktijk 

inherent met elkaar verbonden. Jezus’ levensweg herhaalt zich als het ware in die van de dopeling. 

Daarom is navolging ook geen ‘extra’ maar wezenlijk voor het leven van een christen. Navolgen 

betekent letterlijk deelhebben aan het kruis en de opstanding van Jezus.252 Voor de dopersen was dat 

vanwege de vervolging en martelaarspraktijken een heel concrete werkelijkheid. 

 

3. De kerk als geestelijk heilsinstituut 

Voor de dopersen is de kerk geen instituut maar een vrijwillige gemeenschap van navolgers.253 Zij 

spreken daarom bij voorkeur ook over gemeente en niet over kerk, omdat de kerk voor hen voor een 

corrupt systeem staat, terwijl de gemeente de gemeenschap van ware gelovigen aanduidt.254 De 

christelijke gemeenschap neemt een geheel eigen plaats in bij de dopersen. Als door de Geest 

geformeerde gemeenschap van gelovigen wil men vooral een zichtbare gemeente zijn, die op basis 

van vrijwilligheid in vrede, heiligheid, onderlinge solidariteit en afzondering van de wereld leeft. 

Zichtbaarmaking van het geloof onder de noemer van navolging is hierbij van essentieel belang.255 

248 McGrath, Christelijke Theologie, p. 422. 
249 De ‘Brüderliche Vereinigung’ was een schriftelijke verklaring in zeven punten over het doperse gemeenteleven, 
waarover men het in 1527 te Schleitheim eens geworden was. Het is in feite een identiteitsverklaring nadat het doperdom 
tot enige volwassenheid was gekomen. Zie H.W. Meihuizen, ‘Broederlijke Vereniging’, Doperse Stemmen (Amsterdam, 
1974), pp. 9-12.  
250 Balke, Calvijn en de doperse radikalen, p. 219. 
251 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 736; Bakker, De weg van het wassende water, pp. 103-105; Balke, Calvijn en de doperse 
radikalen, pp. 225-227; McGrath, Christelijke Theologie, p. 423. 
252 O.H. de Vries, Leer en praxis van de vroege dopers – uitgelegd als een theologie van de geschiedenis (Leeuwarden: 
Gerben Dykstra, 1982), pp. 153-154; Bakker, De weg van het wassende water, pp. 109-111. 
253 De Vries, Leer en praxis van de vroege dopers, p. 154. 
254 Bakker, De weg van het wassende water, p. 175. 
255 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, pp. 736-737; Bakker, De weg van het wassende water, p. 105. 
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Luthers sola fide (wat betekent dat de mens door het ‘geloof alleen’ rechtvaardig is voor God) 

vonden de dopersen daarom ook te mager. Geloven en navolgen zijn immers onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Bij geloven gaat het niet alleen om geestelijke bevrijding, maar ook om het 

zichtbare resultaat daarvan. Geestelijke bevrijding moet doorwerken in het sociale en 

maatschappelijke leven. Het gaat erom concreet vrucht te dragen in de vorm van naastenliefde en 

bevrijdend spreken en optreden. Als zodanig kan de gemeenschap van christenen als een politieke 

tegencultuur worden beschouwd.256 

Geloven betekent voor de dopersen vooral leven als een christen, volgens een messiaanse levensstijl: 

“Dopers wilden de historiciteit van het evangelie en de verlossing daarom intact laten. Het heil was 

altijd geleefde verlossing en kon niet tot enkel mentale geloofsstandpunten worden gereduceerd. 

Daarom was de dagelijkse navolging van Jezus voor dopers zo belangrijk.”257 Deze werd streng 

bewaakt door de uitoefening van de tucht en de ban in de gemeente. De gemeente, als een 

alternatieve maatschappij in de wereld, wordt geregeerd door de Geest en de normen van de Schrift. 

Zij benadrukten het ‘benedenhistorische’ karakter van het heil. Uiteindelijk gaat het om de concrete 

realisering van het koninkrijk van God op aarde: “Dopers waren bouwers en verkondigers van het 

Koninkrijk en zagen de plaatselijke gemeente als een proeftuin voor het Koninkrijk.”258 De uitbreiding 

van de gemeente van Christus als messiaanse gemeenschap is voor de dopersen dan ook een 

eschatologisch gebeuren.259 

4. Klerikalisme 

De doperse kerkopvatting rekent af met iedere vorm van klerikalisme en invloed van de staat.260 De 

ware gemeente bestaat immers uit een vereniging van vrijwillig gedoopte christenen die 

wedergeboren zijn door de Heilige Geest. Het priesterschap van alle gelovigen wordt volop serieus 

genomen en impliceert geen enkel onderscheid tussen geestelijken en leken.261 Dit wordt mooi 

geïllustreerd door een van de achttien thesen van Hubmaier (1524) die als opmaat voor de vroege 

beginselen van het doperdom beschouwd kunnen worden: “Aangezien iedere christen voor zichzelf 

gelooft en voor zichzelf wordt gedoopt, moet ieder zelf met de Schrift in de hand zien en beoordelen 

of hij naar behoren wordt gevoed.”262 In de ware gemeente van Jezus Christus kan er geen sprake zijn 

van gezag van geestelijken over leken; allen hebben immers dezelfde Geest ontvangen en kunnen 

elkaar aanspreken op de Schrift. 

 

In de gemeente moet het heil dan ook niet zozeer worden bediend maar vooral worden geleefd: 

“Waar maar enkelen samenkwamen om Christus daadwerkelijk te volgen, daar was al sprake van een 

gemeente. Samengevat was dit zogezegd het doperse ‘kerkelijke minimum’ (het ecclesiologische 

minimum).”263 

256 Bakker, De weg van het wassende water, pp. 100-102, 122, 190. 
257 Ibid., p. 86. 
258 Ibid., p. 190. 
259 Ibid., pp. 78, 186-188; De Vries, Leer en praxis van de vroege dopers, pp. 153-154. 
260 Ibid., p. 84. 
261 Ibid., p. 236. 
262 Ibid., p. 120. 
263 Bakker, De weg van het wassende water, p. 189. 
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De dopersen (er)kenden na verloop van enige tijd overigens wel het ambt van herder in de 

gemeente.264 Dat blijkt uit de ‘Brüderliche Vereinigung’.265 Het is erg beknopt en er wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen voorganger (‘vermaner’) en oudsten; zijn taakbeschrijving lijkt alles te 

omvatten. Wanneer een herder wegviel, moest hij direct worden vervangen om te voorkomen dat de 

kudde uiteenviel. En wanneer hij zou zondigen moest hij in het openbaar bestraft worden.266 Het ging 

bij dit ambt niet om hiërarchisch gezag over de kudde maar om charismatisch leiderschap. Het ambt 

was nauw verbonden met de persoon zelf; een zuivere levenswandel was belangrijker dan opleiding 

of een officiële roeping; ambt en charisma vielen in feite samen.267 

Wanneer de doperse kritiekpunten op de kerk gelegd worden naast die van Moltmann, dan blijkt er 

een sterke inhoudelijke verwantschap te bestaan. De overeenkomsten betreffen de radicale kritiek 

op het bondgenootschap van kerk en staat, de kinderdoop, de kerk als geestelijk verzorgingsinstituut 

en het klerikale systeem van de kerk. De onzuiverheid van de kerk en het gebrek aan tucht komen bij 

Moltmann niet echt naar voren. Het gaat hem wel om een gemeenschap van vrijwillige navolgers. 

Zowel de dopersen als Moltmann gaat het erom om als kerk een messiaanse gemeenschap in deze 

wereld te zijn, die reeds een zichtbare gestalte geeft aan het komende koninkrijk van God en Zijn 

gerechtigheid. Dat kan alleen wanneer zij volkomen vrij van staatsbemoeienis en politiek compromis 

kan bestaan en optreden.268 

De volgende citaten laten geen misverstand bestaan over Moltmanns sympathie voor de linker-

vleugel van de Reformatie: “The future of the Reformation, in my opinion, lies in its left wing, in the 

visible, voluntary assembly of believers. The priesthood of all believers, the promise of the 

Reformation, can be realized only in the freely assembled community. [..] I believe that the church 

should no longer bind itself with the state in such a way that it sanctions military service and 

weapons. Rather, the church must clearly represent the message of the Sermon on the Mount. 

Therefore, the future of the Reformation belongs not to the state church, but to the left wing of the 

Reformation, which lived out a radical discipleship.”269 

Een verschil tussen de dopersen en Moltmann is de consequentie die ze uit hun kritiek op de kerk 

trekken. Voor de dopersen betekende dat een radicale afscheiding van de traditionele kerk, terwijl 

Moltmann zijn ideaal langs de weg van (radicale) reformatievoorstellen binnen de traditionele kerken 

wil bereiken: “Moltmann sees himself as ‘a “free-church” person in the midst of a Volkskirche’.”270 

Verder pleitten de dopersen voor een gesloten exclusieve gemeenschap, terwijl Moltmann juist pleit 

voor een open en inclusieve gemeenschap (zie §5.6). 

 
264 W. Balke, Calvijn en de doperse radikalen, pp. 240-241; zie ook W. van ’t Spijker, Gereformeerden en dopers – Gesprek 
onderweg (Kampen: Kok, 1986), p. 85. 
265 Meihuizen, ‘Broederlijke Vereniging’, pp. 9-12.  
266 Meihuizen, ‘Broederlijke Vereniging’, pp. 13-22.  
267 Van ’t Spijker, Gereformeerden en dopers, pp. 85-86. 
268 Bakker, De weg van het wassende water, p. 190. 
269 Valle, ‘Communities of faith and radical discipleship’. 
270 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 137. Dat schreef Moltmann in het artikel ‘The Challenge of Religion in 
the 1980s’, in: J.M. Wall (ed.), Theologicans in Transition: The Christian Century ‘How My Mind has Changed’ Series (New 
York: Crossroad, 1981). 
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5 Messiaanse karakter van Moltmanns ecclesiologie 
 

Bij messiaanse theologie ligt het accent niet op de christelijke leer, maar op de christelijke daden die 

de inhoud van het koninkrijk van God laten zien aan de wereld; de focus ligt niet op het evangelie van 

de vergeving der zonden in de kerk, maar op het evangelie van het koninkrijk voor de wereld (waar 

het evangelie van de vergeving der zonden weliswaar deel van uitmaakt). Verder ligt er een accent 

op de historische openbaring van het koninkrijk, want met de komst van Jezus Christus is het 

koninkrijk van God nabijgekomen. 

Moltmanns theologie draagt reeds vanaf het eerste begin een messiaans karakter. Het lezen van 

Ernst Blochs Das Prinzip Hoffnung in 1960 markeert een keerpunt in het theologische denken van 

Moltmann. Het messiaanse en marxistische element in het denken van deze joodse (atheïstische) 

filosoof inspireerde hem (zie §2.2 en §3.4). Moltmann heeft aan dit messiaanse element een eigen 

theologische invulling gegeven. De kenmerken van zijn messiaanse theologie zijn: een christologische 

focus, dialectisch van aard (kruis en opstanding), politiek geëngageerd en eschatologisch gericht 

(verwachting van het koninkrijk van God). Messiaans betekent voor Moltmann in feite christologisch 

met een eschatologische oriëntatie.271 De historische en eschatologische Jezus Christus is het 

fundament van de kerk en de hoop. 

 

Moltmann ziet de opkomst van de messiaanse ecclesiologie als tegenhanger van de anti-

revolutionaire ecclesiologie die zich als reactie op de politieke en sociale revoluties in met name de 

19e eeuw ontwikkeld heeft.272 De messiaanse ecclesiologie staat in de ‘exodustraditie’ en de 

antirevolutionaire ecclesiologie in de ‘apocalyptische traditie’. De exodustraditie denkt vanuit 

verlossing en bevrijding en staat niet negatief tegenover de idee van revolutie. De apocalyptische 

traditie in de kerken daarentegen - die de tekenen van de tijd als indicatie voor het naderende 

wereldeinde duidt - neemt sinds de revoluties in Europa juist een conservatieve houding tegenover 

de idee van revolutie aan, omdat revolutie tegenovergesteld aan het koninkrijk van God zou zijn. De 

messiaanse traditie is echter in staat revoluties als positieve messiaanse wendingen op weg naar het 

koninkrijk van God te omarmen.273 De theologie van de revolutie is volgens Moltmann altijd 

uitgegaan van een theologische interpretatie vanuit messiaanse tradities van het christendom.274 De 

politieke (bevrijdings)theologie stond duidelijk ook in deze traditie.  

 

Moltmann staat een messiaanse ecclesiologie voor die zich primair oriënteert op de persoon en de 

geschiedenis van Jezus Christus als hét teken van de tijd.275 In het bijzonder Zijn opstanding is hét 

teken van hoop voor de wereld: “Messianic means [for Moltmann, PvdB] essentially christological; 

the christological foundation always points toward the eschaton, so his [Moltmann’s, PvdB] view is a 

christological founded and eschatologically directed doctrine of the church.”276 De christologische 

 
271 Van Prooijen, Limping but Blessed, pp. 108-110; Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, pp. 126-127. 
272 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 29. 
273 Ibid., pp. 54-64. 
274 Ibid., p. 30. 
275 Ibid., p. 64. 
276 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 126. 
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focus leidt ertoe dat de gemeente eerst en vooral als gemeente van Christus wordt beschouwd, 

waarbij de christologie bepalend is voor de ecclesiologie:277 “Ist für die Kirche Christi Christus das 

Subjekt der Kirche, dann wird für die Lehre von der Kirche die Christologie das beherrschende Thema 

der Ekklesiologie sein. Jeder Satz über die Kirche wird ein Satz über Christus sein. Jeder Satz über 

Christus enthält auch eine Aussage über die Kirche, geht aber nicht in ihm auf, weil er zugleich 

weiterreicht und auf das messianische Reich ausgerichtet ist, dem die Kirche dient.”278 

De protestantse leer van het drievoudige ambt van Christus (profeet, priester en koning) neemt 

Moltmann in eerste instantie als regulatief principe op om het bestaan van de kerk en haar opgave 

voor de wereld te verstaan, namelijk als participatie in de messiaanse zending van Christus als 

profeet, in het plaatsbekledend prijsgegeven worden en in het bevrijdend koninklijk heersen.279 De 

kruisiging en de opstanding spelen hierbij een centrale rol, wat hij reeds in zijn Der gekreuzigte Gott 

en Theologie der Hoffnung thematiseerde: “In the concept of the trinitarian history of God (according 

to which the divine Trinity is involved with the world in a history of reciprocal relationship whose 

determining centre is the cross and resurrection of Jesus Christ), Moltmann’s fundamental dialectic 

of the cross and the resurrection leads to a dialectic of pain and joy in the divine experience with 

history. [..] As the church participates in God’s history with the world it shares this dialectic of the 

divine experience.”280 

De participatie in de messiaanse zending van Christus als profeet leidt bij Moltmann tot een 

missionaire kerk van hoop voor de wereld. De participatie in het plaatsbekledend prijsgegeven 

worden leidt tot een lijdende kerk die zich identificeert met de armen en de onderdrukten, terwijl de 

participatie in het bevrijdend koninklijk heersen leidt tot een bevrijde en bevrijdende kerk, die 

geroepen is om de wereld te dienen en zich te verzetten tegen onrecht door een politieke opstelling. 

 

Aan de participatie in de drie ambten van Christus voegt Moltmann nog twee participaties toe, 

namelijk de participatie in Zijn verheerlijking en de participatie in Zijn vriendschap, corresponderend 

met de kerk als een vierende gemeenschap en de kerk als een open gemeenschap waarbinnen 

iedereen gelijk is. Deze vijf participaties betreffen elk een participatie in de zending van Christus.281 

Tot slot voegt Moltmann nog een extra christologisch aspect toe aangaande de plaats waar de kerk 

te vinden is. Dat is op dezelfde plaats als waar Christus te vinden is: in het apostolaat van de kerk en 

bij de armen met wie Hij Zich identificeert.282 

Moltmann spreekt verder over messiaanse ‘Vermittlungskategorien’ (bemiddelingscategorieën) 

tussen eschatologie en geschiedenis: anticipatie, verzet, overgave en plaatsbekleding:283 “Die Kirche, 

das Christentum und die Christenheit verstehen ihre eigene Existenz und ihre Aufgaben in der 

 
277 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 83. 
278 Ibid., p. 19. 
279 Ibid., p. 93. “Die gegenwärtige Bedeutung der eschatologischen Person Christi für die Welt und seine Gemeinde wurde in 
der protestantischen Tradition in der Lehre vom dreifachen Amt Christi (munus triplex) entfaltet. Wir nehmen diese Lehre 
als regulatives Prinzip auf, um die Existenz und die Aufgaben der Kirche aus ihrer Teilnahme an der messianischen Sendung, 
der stellvertretenden Hingabe und der befreienden Herrschaft Christi zu verstehen.”279 
280 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, pp. 133-134. 
281 Ibid., pp. 129-130. 
282 Ibid., p. 130. 
283 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 219. 
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Geschichte messianisch. Ihr Leben ist darum bestimmt durch Antizipation, Widerstand, Hingabe und 

Stellvertretung.”284 

Uit het hierboven beschreven karakter van Moltmanns messiaanse ecclesiologie kunnen de volgende 

aspecten worden afgeleid285:

a) De kerk in deze wereld is de voorlopige onthulling en gestalte van het koninkrijk. Moltmann 

spreekt hier over de messiaanse categorie van de anticipatie.

b) De basis van dit koninkrijk is de zending van de Zoon van God in deze wereld. Participerend in 

de messiaanse zending van Christus als profeet is de kerk ook een gezondene. Moltmann 

spreekt in dit verband over een missionaire kerk van hoop voor de wereld.286 

c) Als gezondene heeft de kerk een kritisch-bevrijdende taak in deze wereld.287 Hierbij 

participeert de kerk in de zending van Christus als koning.288 Het is in dit verband dat 

Moltmann spreekt over een politieke kerk.289 

d) Deze bevrijding wordt reeds overal gevierd waar Christus in mensenlevens reeds triomfeert 

en er toegeleefd wordt naar Zijn komst. Als zodanig is de kerk als gemeenschap van bevrijden 

een vierende gemeenschap.

e) Participerend in het priesterschap van Christus blijft de kerk in haar huidige gestalte echter 

ook een lijdende gemeenschap. In analogie met het plaatsvervangend prijsgegeven worden 

van Christus spreekt Moltmann hier over de messiaanse categorie van de plaatsbekleding. 

f) Als messiaanse gemeenschap moet de kerk geen exclusieve gesloten gemeenschap zijn maar 

een open gemeenschap die gericht is op de wereld en waarbinnen iedereen gelijk is.  

g) Een messiaanse kerk is de facto daar te vinden waar Christus present is: in het apostolaat en 

bij de armen.  

 

De christologische focus en de dialectiek van kruis en opstanding leiden bij Moltmann ook tot een 

messiaanse visie op de wereld: “The reality in which humans find themselves is always the reality 

that has been accepted by God in Christ (the world, as Moltmann learned from Van Ruler [..], has a 

‘messianic character’).”290 Het is nog geen verloste wereld, maar wel een wereld waar God een plan 

mee heeft. De gemeente van Jezus Christus heeft een messiaanse rol in de uitvoering van Gods plan 

met de wereld. Het gaat God ten principale niet om de uitbreiding van de kerk maar om de 

realisering van Zijn koninkrijk op aarde:291 “That is the ‘ground bass’ of Moltmann’s theology. The 

theme of his life, the kingdom of God, appears briefly and evocatively in the 1959 writing [Die 

Gemeinde im Horizont der Herrschaft Christi, PvdB].”292 Moltmann definieert het koninkrijk van God 

 
284 Ibid., p. 220. 
285 In Kirche in der Kraft des Geistes lopen de verschillende aspecten telkens door elkaar heen en keren ze op verschillende 
plaatsen terug (aangezien deze nauw samenhangen). Zo wordt het van het feest van de vrijheid bijvoorbeeld gezegd dat het 
het karakter van anticipatie zal krijgen wanneer het als bevrijdend feest gevierd wordt (p. 130), terwijl anticipatie weer 
apart wordt behandeld als messiaanse bemiddelingscategorie (pp. 217-218). In hoofdstuk 5 van dit onderzoek worden de 
onderscheiden aspecten systematisch behandeld waarbij de relevante onderdelen uit Kirche in der Kraft des Geistes zijn 
verwerkt. 
286 Ibid., pp. 21-24. 
287 Ibid., p. 29. 
288 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, p. 130. 
289 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, pp. 28-32. 
290 Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 36. 
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292 Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, p. 31. 



43

als de eschatologische voltooiing van het historisch-bevrijdende koninklijk heersen van God in deze 

wereld.293 

In de volgende paragrafen worden de hierboven genoemde aspecten van het messiaanse karakter 

van Moltmanns ecclesiologie nader beschreven; deze paragrafen hangen evenals in het vorige 

hoofdstuk weer nauw met elkaar samen. Tot slot volgt nog een paragraaf over de gevolgen van 

Moltmanns messiaanse ecclesiologie voor zijn visie op de sacramenten.  

 

5.1 Kerk als anticipatie op het koninkrijk 

Moltmanns Die Gemeinde im Horizont der Herrschaft Christi begon reeds met de waarneming van de 

joodse theoloog Ben Chorin dat voor de christelijke kerk het koninkrijk van God achter de figuur van 

de Messias dreigt te verdwijnen. Moltmann stemt hier volmondig mee in: “This impression in 

particular touches on our presentday church preaching and our emphatically ‘ecclesiastical’ theology 

at a sensitive point.”294 Hiermee was de toon voor zijn kritische ecclesiologie reeds gezet. 

 

Moltmanns messiaanse ecclesiologie ligt ingebed in zijn eschatologie, wat als typisch messiaans 

beschouwd kan worden: “Der Begriff des Messianischen stellt eine kategoriale Vermittlung zwischen 

Reich Gottes und Geschichte dar.”295 Moltmann ziet de beweging van de kerk naar Gods toekomst als 

‘endzeitlichen Exodus’.296 De exodusgemeente mag zich als eerste realisering van Gods koninklijk 

heersen en als het begin van de bevrijding van de mensen en van heel de schepping verstaan.297 De 

focus van zijn hele theologie ligt bij het doorbreken van het koninkrijk van God in deze wereld en niet 

bij de kerk an sich: “Kingdom of God is the basic symbol for the eschatological dimension which 

shapes theology.”298 De kerk vervult wel een belangrijke rol bij de doorbraak van het koninkrijk, maar 

is geen doel in zichzelf; het gaat eerst en vooral om de (voorlopige) presentie van het koninkrijk van 

God in deze wereld. Moltmann spreekt in dit verband van ‘Messianische Vermittlung’ (messiaanse 

bemiddeling/mediatie):299 “Kirche wird wesentlich als eine offene und imperfekte Institution 

erfahren, weil sie ‘jene Funktion des Übergangs zu etwas anderem, zum Reich Gottes, hat’.”300 

Moltmann fundeert de messiaanse hoop op het koninkrijk op het historische feit van de opstanding 

van Jezus de Messias.301 Heel duidelijk komt dat naar voren in zijn eerste grote programmatische 

werk Theologie der Hoffnung. Christus’ opstanding uit de dood geeft hoop voor de hele mensheid en 

de hele schepping. Zolang het koninkrijk van God echter nog niet ten volle is doorgebroken in deze 

wereld, zal de hoop op en de anticipaties van Christus’ koninkrijk vergezeld worden van lijden, de 

ervaring van het kruis.302 Maar door het kruis van Christus participeert God ook in het lijden. Dit heeft 

 
293 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 214. 
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298 Müller-Fahrenholz, The Kingdom and the Power, p. 221. 
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301 Ibid., p. 222; Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 5. 
302 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 151. 
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Moltmann uitgewerkt in zijn tweede grote programmatische werk Der gekreuzigte Gott.303 Deze 

dialectiek van kruis en opstanding doortrekt de hele theologie van Moltmann, inclusief zijn 

ecclesiologie.304 In het spanningsveld van hoop en ervaring komt de kerk als anticipatie op het 

koninkrijk naar voren: “Hoffnung und Erfahrung der Kirche werden im Begriff der Antizipation 

vermittelt.”305 Langs de weg van de ervaring van het alreeds en het nog niet leeft de kerk toe naar 

het koninkrijk van God:306 “Die Kirche in der Kraft des Geistes ist noch nicht das Reich Gottes, sie ist 

aber dessen Antizipation in der Geschichte.”307 

5.2 Kerk als gezonden gemeenschap 

In hoofdstuk 1 is al genoemd dat de trinitarische geschiedenis van God met de wereld het framework 

van Moltmanns hele theologie is geworden. De kerk participeert in deze geschiedenis van God met 

de wereld: “Daraus folgt, dass die Kirche ihre Weltmission in der trinitarischen Geschichte Gottes mit 

der Welt versteht.”308 Moltmann beschrijft dat framework uitvoerig in hoofdstuk II van Kirche in der 

Kraft des Geistes (zie §2.4).309 

De Zoon en de Geest zijn door de Vader in deze wereld gezonden volgens de intratrinitaire 

verhoudingen. God is per definitie een zendende God; zo is Zijn wezen.310 Langs de weg van de 

zending van de Zoon en van de Geest brengt God de schepping tot haar voltooiing en Zichzelf tot 

heerlijkheid in de eschatologisch gerichte geschiedenis. In de zending van de Zoon en van de Geest 

hebben we met God zelf te doen. De Geest doet de mensen de gemeenschap met Jezus binnengaan 

en zo met God: “Eine christliche, an die Geschichte Christi und des Geistes gebundene Trinitätslehre 

muss die vom Ursprung her offene Trinität der sendenden und suchenden Liebe Gottes denken.”311 

God vormt als zodanig een ‘open geheim’. God is van eeuwigheid af een open triniteit, die openstaat 

voor de mens en voor de hele schepping.312 Langs de weg van de zending van de Zoon en van de 

Geest brengt God de geschiedenis tot haar doel. De eschatologische zin van de messiaanse zending 

van Christus en van de Geest is gelegen in de verheerlijking van God en in de bevrijding van de 

wereld: “Der Geist verherrlicht den Vater und den Sohn, indem er Menschen zu ihrer Gemeinschaft 

befreit und sie in ihrer Freiheit mit Freude und Dank erfüllt.”313 Binnen dit trinitarisch kader spreekt 

Moltmann over de zending van de kerk in de wereld. 

 

Het bestaan van de kerk vindt zijn oorsprong in de zending van de Zoon en van de Geest: “Die 

umfassende messianische Sendung der ganzen Gemeinde entspricht der messianischen Sendung 

Christi und der charismatischen Sendung des Geistes.” Wanneer de kerk haar zending verstaat 

 
303 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 5. Aangezien het lijden van God een omstreden zaak is in de theologie, 
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binnen het kader van de zending van de Zoon en van de Geest door de Vader, dan verstaat ze zichzelf 

ook in het kader van de geschiedenis van God met deze wereld en ontdekt ze haar plaats en 

functie:314 “So ist das ganze Sein der Kirche durch Teilnahme an der Geschichte Gottes mit der Welt 

gekennzeichnet.”315 Niet voor niets heeft de apostolische geloofsbelijdenis het ‘ik geloof een heilige, 

algemene, christelijke kerk’ geïntegreerd in de belijdenis van het geloof in de drie-enige God. 

Wanneer men de particuliere kerk niet verstaat binnen het kader van de universele geschiedenis van 

God met de wereld, zal de ecclesiologie abstract en het zelfbewustzijn van de kerk blind blijven.316 

De kerk participeert in de zending van de Zoon en van de Geest: “Die Kirche nimmt teil an der 

messianischen Sendung Christi und an der schöpferischen Sendung des Geistes.”317 De Geest beheert 

als het ware de kerk door de verkondiging van het Woord, de gave van de ambten en de viering van 

de sacramenten; de kerk participeert zo in het krachtveld van de Geest. Het krachtveld van de Geest 

is echter wel breder dan de kerk, maar dat neemt niet weg dat de kerk volop participeert in de 

zending van de Geest. Daarom spreekt Moltmann liever over ‘waar de kerk gebeurt’ dan over ‘wat de 

kerk is’.318 De kerk is daar waar de openbaring van de Geest plaatsvindt (gebeurt) en de Geest 

bevrijdend werkt. De kerk participeert tevens in de zending van de Zoon; dat betekent in Zijn 

bevrijdende heilsbediening (zie §5.3), Zijn lijden en Zijn opstanding. Zo wordt ze tot een messiaanse 

gemeenschap van het koninkrijk dat komen gaat en van de bevrijding van mensen in het heden.319 

Participerend in de zending van de Zoon en van de Geest is de kerk in de wereld gezonden en vervult 

zij een messiaanse missie. In feite heeft zij geen missie voor de wereld, maar is zij missie voor de 

wereld.320 Zij is ook geen kerk voor het volk, zoals de traditionele volkskerken, maar het volk van God 

voor de wereld, het volk van het koninkrijk dat komen gaat (zie §4.1).321 Zij brengt heil maar ook 

onheil, in de zin dat zij toestanden in de wereld onder kritiek stelt: “So richtig sich die Kirche als das 

Volk und die Vorhut des universalen Reiches der Freiheit versteht, so wichtig ist das Bewusstsein, 

dass sie selbst durch ihre Partikularität auch als Ferment des Unfriedens wirkt.”322 

Delen in de zending van de Zoon en van de Geest betekent: a. delen in de verheerlijking van God in 

de bevrijding van de schepping; b. delen in de vereniging van mensen in een band van liefde; c. delen 

in het lijden van de mensheid en d. delen in de vreugde van de bevrijding. De ware kerk is daarom de 

plaats van de lofzang van de bevrijden, een gemeenschap van liefde, een gemeenschap onder het 

kruis en de plaats van de vreugde in God.323 De kerk dient een gemeenschap van hoop te zijn in deze 

wereld door messiaanse dienst aan deze wereld te bewijzen, levend in de verwachting van het 

koninkrijk van God.324 
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5.3 Kerk als bevrijdende gemeenschap 

Christelijke messiaanse theologie is geïnspireerd door het optreden van Jezus de Messias met de 

Bergrede als een belangrijke inspiratiebron. De missie van Jezus bestond niet alleen uit de 

verkondiging van het evangelie, maar tevens uit het genezen van zieken, het bevrijden van 

gevangenen en het brengen van gerechtigheid.325 Denk hierbij aan de messiaanse woorden uit Jesaja 

die Jezus in Luk. 4:18-19 op Zichzelf toepast: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij 

gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan 

gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in 

vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

Jezus verkondigde het evangelie van het komende koninkrijk en realiseerde ook de werken van dit 

koninkrijk. Volgens Moltmann heeft dit eerst en vooral betrekking op de armen. Het gaat om het 

evangelie van het koninkrijk voor de armen en de bevrijding van de armen. ‘De armen’ is in zijn visie 

een breed begrip voor allen die lijden aan economische, sociale, fysieke, psychische, morele en 

religieuze armoede. Het zijn de kwetsbaren, die zichzelf niet kunnen verweren of helpen, en de 

afhankelijken, zowel in religieuze (afhankelijk van God) als maatschappelijke (afhankelijk van 

medemensen) zin. Dit heeft alles te maken met uitbuiting, onderdrukking, overheersing, et cetera 

door ‘de rijken’. Met ‘de rijken’ worden hier degenen bedoeld die het lijden van ‘de armen’ 

veroorzaken.326 

De kerk deelt in de zending van Jezus. Binnen de gemeente krijgt de zending van Jezus door de 

uitwerking van het evangelie haar eerste vervulling. De kerk ontstaat uit degenen die bevrijd zijn, tot 

bekering gekomen zijn en nieuwe hoop hebben gekregen.327 Het zijn diegenen die deel hebben 

gekregen aan het opstandingsleven van Christus. Zo komt de mens tot zijn bestemming: “True 

humanity is thus found where human beings participate in the Resurrection of Christ by hoping for 

the future reign of God.”328 

De kerk moet zich niet uit de wereld terugtrekken, maar zich juist tot de wereld wenden in woord en 

daad. Zij dient naar haar aard, participerend in de zending van Jezus, sterk maatschappelijk 

geëngageerd te zijn. Volgens Moltmann zal de kerk haar gemeenschap met de messiaanse zending 

van Jezus verliezen, wanneer ze niet langer ‘het volk van de zaligsprekingen’ zal zijn – dat zijn de 

armen, treurenden, zachtmoedigen, zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zuiver van 

hart zijn en onder vervolging lijden.329 

De kerk moet getuigen van het komende koninkrijk van God (hoopverkondiging) en reeds een 

gestalte van dat koninkrijk in deze wereld zijn.330 Het gaat daarbij met name om een hand uit te 

steken naar de armen en de onderdrukten. Het thema bevrijding speelt hierbij een grote rol: 

bevrijding van armoede, lijden, honger, gevangenschap, onderdrukking, et cetera. De kerk moet in 

verband daarmee de bereidheid hebben tot verzet tegen de gevestigde orde indien die strijdig is met 

Gods koninkrijk. Als zodanig functioneert zij als kritische factor in deze wereld door zich uit te 

spreken tegen allerlei maatschappelijk onrecht. Hieruit blijkt de politieke connotatie van messiaanse 
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ecclesiologie. Kerk-zijn en discipelschap zijn onlosmakelijk verbonden met politieke verantwoordelijk-

heid (zie §3.4):331 “Die Kritik an ihnen [een maatschappelijk geëngageerde kerk, PvdB] kann nicht in 

die Illusion einer ‘unpolitischen Kirche’ zurückfallen, sondern muss nach besseren politischen 

Entsprechungen zur Herrschaft Christi, zur messianischen Sendung und zur kirchlichen Existenz im 

Welthorizont fragen.”332 

Moltmann spreekt over drie vormen van bevrijding: 1. bevrijding van de noodzaak om te zondigen, 2. 

bevrijding van de afgod van de macht en 3. bevrijding van de godverlatenheid. Deze drie bevrijdingen 

zijn afgeleid van het kruis en de opstanding van Christus; het zijn bevrijdingen in Christus die een 

appel doen op de kerk. 

Ad 1. Door de vloekdood van Christus kwam er bevrijdende genade voor hen die volgens de wet 

vervloekt zijn. Het kruis van Christus is de bron van geestelijke bevrijding. Wie door de ervaring van 

de vergeving van de zonden leeft vanuit de gerechtigheid van Christus, is voor de wet dood. 

Moltmann breidt het begrip wet uit tot alle legalistische levenssystemen van deze wereld. Een 

christen accepteert die systemen en de gevolgen daarvan niet meer. Iemand die weet van vergeving, 

zal ook anderen vergeven. Hij zal de vergeving, de bevrijding en de liefde van God ook anderen willen 

schenken:333 “Die Geburt der Kirche aus dem Kreuz Christi führt die Kirche, wenn sie konsequent 

bleibt, unter das Kreuz, in den Widerspruch zu den Lebenssystemen von Nomos [legalistische 

vergelding, PvdB] und Ananke [noodlot, PvdB] und in die Anfechtung durch diese Lebenssysteme, 

ihre Gesetze und Götter.”334 

Ad 2. Het tot idool verheffen van politieke macht en het religieus legitimeren van economische, 

sociale en politieke machtsverhoudingen is volgens Moltmann een obsessie waaraan geen 

maatschappij en zeker geen politieke beweging ontkomt. Niet alleen de wereld maar ook de kerk is 

gevoelig voor corrumpering van de macht. Kerken lopen het gevaar zich aan te passen aan de 

politieke religie van de maatschappij waarin ze staan. Voor een echte christen is de politieke religie 

van de maatschappij echter gekruisigd. Het geloof van een christen is de representant van het 

iconoclasme van het kruis op het vlak van de politieke religie. De kerk van Christus zal ernaar moeten 

streven de politieke macht van haar sacrale karakter te ontdoen en de politieke gezagsoefening te 

democratiseren. De roeping van hen die in deze wereld geringgeschat worden en onbeduidend zijn, 

heeft een kritische betekenis voor hen die groot zijn, evenals de verhoging van de Gekruisigde: “In 

dieser Hinsicht hat die Berufung und Versammlung der Törichten, Ohnmächtigen, Verächtlichen und 

Nichtswürdigen vor der Welt in der Kirche eine heilsgeschichtliche Bedeutung, der sich jede Kirche 

stellen muss, die sich auf Christus beruft. Die Kirche hat ‘Sklavengestalt’.”335 

Ad 3. De gemeente van Christus is door de godverlatenheid van Jezus op het kruis bevrijd van de 

godverlatenheid in deze wereld. In de godverlatenheid aan het kruis openbaart Gods liefde voor 

goddelozen zich. Jezus heeft plaatsvervangend de godverlatenheid ondergaan om ons de 

gemeenschap met God weer te kunnen schenken: “Erst in dieser theologischen Dimension der 

Passion Jesu wird vollends deutlich, warum die Gemeinde Christi aus der Kreuzeshingabe lebt, glaubt 
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und hofft. Sie ist die Gemeinschaft jener Gottlosen, die durch Jesu Gottverlassenheit die 

Gottesgemeinschaft gefunden haben.”336 

De kerk strekt zich zover uit als de koninklijke heerschappij van Christus zich uitstrekt. Zij bestaat uit 

armen die zalig geprezen, zieken die genezen en zondaars die gerechtvaardigd worden. De kerk zal 

een afspiegeling en een expressie van het bevrijdende koninklijk heersen van Christus moeten zijn. Zij 

is in feite de gemeenschap van de bevrijden: “Kirche gibt es, sofern und so weit Menschen der 

Herrschaft des Gottesknechten gehorsam werden und aus seiner Hingabe ihre Befreiung 

empfangen.”337 

In de kerk kunnen de maatschappelijke verhoudingen niet voortbestaan en gekopieerd worden. De 

kerk van de vrijheid komt in een gespannen verhouding tot deze wereld te staan. Men gaat bewust 

lijden onder alles wat mensen onvrij maakt. Tegelijkertijd zal men zich bewust in willen gaan zetten 

om onvrijheid ongedaan te maken. Hier komt Moltmanns programmatische theologie aan het licht. 

Een christen moet ertegenaan in deze wereld. Hij deelt namelijk in de zending van Jezus om vrijheid 

te brengen aan gebondenen. Armen, onaanzienlijken, verdrukten, zwarten, vrouwen, et cetera 

moeten bevrijd worden. In de kerk zou in de eerste plaats ‘bevrijding tot gemeenschap’ ervaren 

moeten worden. In de tweede plaats zou ‘gemeenschap om de wereld verder te bevrijden’ 

gepraktiseerd moeten worden.338 Moltmann werkt dat verder niet uit. Dat is ook typisch voor zijn 

theologie die zich op een tamelijk abstract niveau bevindt.339 

In zijn latere werk maakt hij de bevrijdende presentie van de christenen in de maatschappij 

universeler. Het gaat niet alleen om de presentie van de kerk, maar van christenen zonder meer. Het 

gaat dan om de christelijke gemeenschap in de Geest zoals deze verbreid is in families, roepingen, 

werk en vriendschappen:340 “In the fellowship of the Spirit two movements are ‘rhythmically related’ 

to one another, namely the gathering of the Christians in the church and the mission or sending out 

of the church to Christians in the world.”341 

5.4 Kerk als vierende gemeenschap 

Als het goed is, zal de kerk - als gemeenschap van bevrijden - het ‘feest zonder einde’ verspreiden in 

deze wereld. Ze leeft nog onder het kruis maar tegelijkertijd vanuit de vreugdevolle hoop: “So lange 

sie mit der Erinnerung Christi die Hoffnung auf den kommenden Gott verbindet und mit der 

Vergegenwärtigung seiner Sendung und seiner Hingabe die Befreiung der Menschen zu ihrer wahren 

Zukunft verknüpfen kann, ist sie lebendig. Sie besteht dann als ‘Kreuzgemeinde’ aus ‘Reichsgenossen’ 

– und nicht aus Kirchenmitgliedern – und verbreitet als Exodusgemeinde – und nicht als 

Religionsanstalt – das ‘Fest ohne Ende’.”342 
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De verrezen Christus is in Moltmanns woorden niet alleen verhoogd tot Heer van Gods komende 

koninkrijk, maar ook tot Heer der heerlijkheid (1 Kor. 2:8). Als verhoogde en verheerlijkte 

mensenzoon oefent Hij op de (lijdende) mensheid Zijn invloed uit door enerzijds Zijn bevrijdende 

kracht en anderzijds Zijn heerlijkheid en triomf. Dat betekent dat het nieuwe bevrijde leven niet 

alleen door een nieuwe gehoorzaamheid tot bevrijding van de wereld gekenmerkt wordt, maar ook 

door een beleving van de eigen bevrijding, het ‘feest van de vrijheid’: “Das Fest der Freiheit ist selbst 

die festliche Befreiung des Lebens.”343 Moltmann citeert daarbij Athanasius die gezegd heeft dat de 

verrezen Christus het leven tot een continu feest maakt.344 

Het feest van de bevrijding wordt met name in de samenkomst van de gemeente van Christus 

gevierd; de eredienst is in feite een messiaans feest. Hier werkt de Geest van Christus. Moltmann 

verwijst naar de pinkstergemeentes en de Afrikaanse onafhankelijke kerken, waar de eredienst echt 

een feest is. Van hun ervaringen zouden de kerken met een vaste liturgie veel kunnen leren op dit 

punt. Het gaat om ruimte voor het spontane en het werk van de Geest: “Wenn wir den christlichen 

Gottesdienst messianisch verstehen, werden wir seine Feier mit Elementen des Festes und seine 

gehobene Feierlichkeit durch die spontane Festlichkeit erweitern müssen.”345 Daarbij hoeft niet 

direct aan tongentaal of profetie gedacht te worden, al kan dat wel, maar ook gewoon aan 

lichamelijke bewegingen, spontaan zingen en getuigen.346 In hoofdstuk 6 wordt nader op het werk 

van de Geest in relatie tot Moltmanns ecclesiologie ingegaan. 

In het bevrijdende feest kan men ervaren dat de hoop op grond van de opstanding van Christus 

realistisch is en dat de realiteit daarom ook vol hoop is. Al leeft men nog onder het kruis in deze 

wereld, men leeft reeds uit de verwachting van de volkomen bevrijding. De Geest troost de 

gemeente onder het kruis en bewerkt ook een houding van verzet om nu reeds bevrijding te 

bewerkstelligen:347 “In dieser Doppelfunktion von Widerstand und Trost wird das befreiende Fest zu 

einem ‘messianischen Intermezzo’ (A.A. van Ruler) auf dem Weg des Auferstanden zur Neuschöpfung 

der Welt.”348 De christelijke eredienst moet als messiaans intermezzo in Gods geschiedenis met de 

wereld gevierd worden.  

 

Het messiaanse feest is wel aangewezen op een gemeenschap die zichzelf als messiaanse 

gemeenschap beschouwt: “Für eine bestimmte Zeit werden in einem bestimmten Raum durch eine 

bestimmte Gemeinschaft die Gesetze und Zwänge dieser Welt ausser Kraft gesetzt.”349 Een kerk die 

als religieus verzorgingsinstituut functioneert, kan nooit gestalte geven aan deze viering. Hier wordt 

de eredienst altijd afgestemd op de behoefte van de mensen en niet op de bijdragen van de mensen. 

Een hervorming van de eredienst behoeft daarom ook een hervorming van de gemeente. Een 

messiaanse gemeente moet bottom-up georganiseerd worden om het messiaanse feest te kunnen 

vieren volgens Moltmann.350 
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5.5 Kerk als lijdende gemeenschap 

Zolang het eschaton nog niet is aangebroken, blijft de kerk een lijdende gemeenschap in deze 

wereld. De kerk lijdt zelf en in solidariteit met hen die lijden in deze wereld. Bij lijden denkt 

Moltmann aan zaken als armoede, onderdrukking, gevangenschap, discriminatie vanwege huidskleur 

of geslacht, vervolging, et cetera (dezelfde zaken waar de bevrijdingstheologie en de politieke 

prediking zich ook op richten). Daarom blijft zij principieel een ‘kruisgemeente’, een kerk onder het 

kruis:351 “Als Gemeinde Christi versteht sich die Kirche als Kirche aus dem Kreuz, als Kirche unter dem 

Kreuz und als Kirche in Solidarität mit denen, die im Schatten des Kreuzes Leben.”352 

Als lijdende gemeenschap participeert de kerk in het lijden en de priesterlijke dienst van Christus:353 

“Die Gemeinschaft mit der Hingabe Jesu weist darum auch über den besonderen priesterlichen 

Dienst in der Kirche hinaus und betrifft die Existenz der ganzen Kirche und jedes einzelnen Christen in 

der Welt.”354 De gemeente leeft uit de overgave van Christus en is derhalve ook geroepen zich over 

te geven voor de (verzoening van de) wereld: “Was die Kirche zur Kirche macht, ist die Versöhnung 

im Blut Christi und ihre eigene Hingabe für die Versöhnung der Welt.”355 Uit de priesterlijke dienst 

van Jezus op het kruis vloeit daarom ook het algemene priesterschap van de gelovigen voort. Zij zijn 

Christus’ ambassadeurs van de verzoening; waartoe Hij gezonden was, zijn wij ook geroepen. 

Moltmann memoreert aan Bonhoeffer die ook gesteld heeft dat juist het deelnemen aan het lijden 

van God in deze wereld iemand tot christen maakt.356 

Moltmann gaat zover dat hij spreekt over plaatsbekleding en het plaatsvervangend prijsgegeven 

worden van de kerk, waarmee zij deelt in het plaatsvervangend prijsgegeven worden van Christus 

ten bate van de verzoening c.q. bevrijding van de wereld. Hij plaatst deze vorm van plaatsbekleding 

in eschatologisch perspectief: “Antizipationen sind deshalb immer Vorgriffe auf das Kommende für 

andere und anderes. So repräsentieren sie das Kommende, und nicht sich selbst. [..] Vorwegnahmen 

in Erkenntnis und Leben haben darum immer einen stellvertretenden Charakter für anderes und für 

andere. [..] Daraus folgt, dass einzelne Vorwegnahmen des Kommenden sich als solche nur durch 

Einsatz und Hingabe für die Zukunft der anderen erweisen können.”357 Hij ziet de anticipaties op wat 

komen gaat als verschijningsvormen van de hoop waarvoor de kerk zich inzet c.q. prijsgeeft. 

Prijsgeven heeft bij Moltmann betrekking op het praktiseren van anticipaties op de vrijheid: 

“Vorweggenommene Freiheit wird in der Befreiung der Unterdrückten praktiziert.”358 Het blijft vaag 

wat hij hiermee nu precies bedoelt. Concreet zou men kunnen denken aan zijn leven wagen voor de 

vrijheid van anderen of aan evangeliseren met gevaar van eigen leven.  

 

5.6 Kerk als open en egalitaire gemeenschap 

Voor Moltmann is de kerk als alternatieve maatschappij in de wereld een open en vrije gemeenschap 

van gelijken (zie §4.2). De kerk moet geen gesloten en exclusieve gemeenschap zijn, maar een open 
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en inclusieve gemeenschap, waarin geen hiërarchie maar vrijheid heerst. Niemand mag 

buitengesloten worden, zoals Jezus dat ook niet deed:359 “Als der messianische Freudebote bringt 

Jesus das Evangelium vom Reich den Armen und wird der Sünder und Zöllner Freund.”360 In de kerk 

gaat het om de acceptatie van hen die anders zijn, zoals God ons ook accepteert om Christus’ wil. Het 

is de sociale vorm van de leer van de rechtvaardiging door het geloof:361 “Die Gemeinde, die mit 

verschiedenen Kräften der befreienden Macht Christi erfüllt wird, ist darum nicht eine exklusive 

Gemeinde der Geretteten, sondern die anfängliche und inklusive Materialisierung der durch den 

auferstandenen Christus befreiten Welt ist.”362 Een populaire versie van Kirche in der Kraft des 

Geistes in Engelse vertaling brengt dit aspect van een open gemeenschap duidelijk naar voren in de 

gekozen titel: The Open Church.363 

Moltmanns visie op de kerk als een open en egalitaire gemeenschap staat in verband met zijn visie 

op de triniteit van God c.q. zijn sociale triniteitsleer.364 De triniteit is voor Moltmann geen gesloten en 

hiërarchisch concept, maar een open en relationeel concept. Met de schepping heeft God Zichzelf 

naar de wereld geopend en is God een open relatie met de wereld aangegaan; het is de al meerdere 

malen genoemde trinitarische geschiedenis van God met de wereld (zie H1, §2.4, §5.2). Binnen de 

triniteit is er sprake van onderscheid tussen de drie goddelijke personen maar niet van hiërarchie. De 

Vader en de Zoon onderhouden door de Geest een band van onderlinge liefde. Tijdens Gods 

trinitarische geschiedenis met de wereld worden mensen door dezelfde Geest opgenomen in deze 

open gemeenschap.365 Het specifieke van de Heilige Geest is dat Hij gemeenschap is tussen de Vader 

en de Zoon en ook gemeenschap sticht tussen God en ons.366 Daarbij maakt de Geest gebruik van de 

kerk, die de weerspiegeling moet vormen van Gods open en relationele triniteit: “As a society of 

open friendship the church is set in the history of the Spirit, as the Spirit of God’s dialectical love 

flowing from the event of the cross and anticipating the kingdom.”367 

De open en egalitaire visie op de triniteit werkt door in Moltmanns ecclesiologie368: “Where there is a 

hierarchical notion of the Trinity, a hierarchical view of the church follows. With an open Trinity, one 

finds relationships of affection with respect and loyalty.”369 Deze relatie betitelt Moltmann als een 

band van vriendschap, omdat deze vrijwillig is en affectie, respect en loyaliteit combineert.370 De 

christelijke liefde wordt volgens hem vanaf Ambrosius via Augustinus tot Thomas van Aquino als 
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vriendschap betiteld.371 Open vriendschap is voor Moltmann de Geest van het koninkrijk van God: 

“Offene, ganzheitliche und zuvorkommende Freundschaft ist der Geist des Reiches, in dem Gott zum 

Menschen und der Mensch zum Menschen kommen.”372 

Een non-hiërarchische gemeenschap van gelijken heeft implicaties voor de structuur van de kerk. 

Moltmann pleit dan ook voor een egalitaire charismatische gemeentestructuur in plaats van een 

hiërarchische (klerikale) ambtsstructuur (zie §4.2). Het heersen van Christus in de gemeente kan 

volgens Moltmann niet uitgebeeld worden door een hiërarchie die boven het volk staat, maar enkel 

door de broederlijke ordening van een charismatische gemeente.373 Bij een broederlijke ordening zijn 

de zusters overigens niet uitgesloten. In hoofdstuk 6 wordt nader op de charismatische 

gemeentestructuur ingegaan. 

 

De open identiteit van de kerk en het vrijwillige commitment aan de gemeenschap maakt het 

mogelijk om haar identiteit te vinden in een buitenwaartse gerichtheid naar de wereld in de vorm 

van evangelisatie, bevrijdend optreden en solidariteit met de armen en de onderdrukten:374 

“Moltmann’s favorite way of talking about the church is ‘the mature and responsible congregation’ 

that consists of committed discipleship in the service of the kingdom and fellowship in freedom and 

equality, mutual acceptance and care, in solidarity with the poor and oppressed.”375 Dit 

correspondeert met Moltmanns missionaire kerk die participeert in de zending van Christus en 

openstaat voor de wereld: “The fundamental openness of the church in friendship for the unlike is 

the essential openness of its messianic mission. Hence Moltmann is careful to protect his vision of 

the church from sectarian tendencies of those free churches and fellowship groups which lack 

openness to others.”376 

5.7 Kerk als presentie van Christus 

In de 20e eeuw kreeg de ecclesiologie een nieuwe impuls door de oecumenische beweging, die de 

vraag op tafel legde wat men eigenlijk onder de kerk verstond. Moltmann gaat uit van de uitspraak 

ubi Christus, ibi ecclesia van Ignatius.377 Hierbij geeft hij een eigen invulling aan de aanwezigheid van 

Christus. Waar de kerk in haar concrete diensten gehoorzaam is aan haar zending in de wereld is 

Christus aanwezig. 

Moltmann zegt niet dat de gemeente door Jezus in de wereld gezonden is, maar - sterker - dat de 

gemeente deelt in de zending van Jezus in deze wereld.378 Als zodanig representeert de gemeente 

Christus in de geschiedenis; zij stelt Christus tegenwoordig waar Zijn missie in praktijk gebracht 

wordt. Het is echter niet zo dat Christus daar is waar de kerk is, maar dat de kerk daar is waar 

Christus is.379 Christus’ missie wordt concreet in praktijk gebracht in het apostolaat. Onder apostolaat 

verstaat Moltmann het medium van de proclamatie door Woord en sacrament evenals de personen 
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en de gemeenschap die haar dragen.380 In feite gaat het Moltmann niet om het apostolaat van de 

kerk, maar de kerk van het apostolaat. Waar het apostolaat plaatsvindt, is Christus aanwezig en daar 

is de kerk: “Kirche ist dort, wo das Apostolat, wo Taufe, Abendmahl und brüderliche Gemeinschaft in 

Christi Namen geschehen.”381 Christus is daar aanwezig op grond van Zijn belofte om in de onderlinge 

samenkomst, het breken van het brood en de doop aanwezig te zijn (Matth. 18:20; 1 Kor. 11:23vv; 

Rom. 6).382 De opgestane Christus stelt Zich hier present in de Geest. Hier wordt reeds vooruit-

gelopen op Zijn verschijning in heerlijkheid, Zijn parousie. Als zodanig kan ook hier van anticipatie op 

het koninkrijk gesproken worden. Alles wordt door Moltmann in eschatologisch perspectief 

geplaatst.383 

Moltmann spreekt verder over de presentie van Christus in de geringsten, de armen. Daarbij denkt 

hij onder andere aan hongerigen, dorstigen en vreemdelingen, mensen die naakt, ziek en gevangen 

zijn. Deze presentie vloeit voort uit de identificatie van de gekruisigde Christus met de geringsten. 

Het kan volgens Moltmann niet anders dan dat het leven in gemeenschap met de gekruisigde 

Christus impliceert te leven met de geringste broeders van Jezus in deze wereld: “Die Gemeinschaft 

mit dem Gekreuzigten ist nicht anders zu leben als in der Gemeinschaft mit den geringsten Brüdern 

des Menschensohns (Matth. 25).”384 In Matth. 25:31-46 vertelt Jezus dat het verrichten van dienst (in 

de vorm van het aanreiken van eten, drinken, kleding, herbergzaamheid) aan een van de minste 

broeders van Jezus, dienst aan Jezus zelf betekent. Het gaat hier dus niet om dienst van Christus te 

verrichten in de wereld, maar om dienst aan Christus te verrichten. Moltmann ziet hier toch een 

ecclesiologische dimensie in: “Die verborgene Gegenwart des Kommenden in den Armen gehört 

darum zuerst in die Ekklesiologie und erst dann in die Ethik.”385 

Dit leidt tot een spanningsveld tussen Christus’ presentie in de broederschap van de gelovigen en de 

broederschap van de geringsten. Het zijn twee broederschappen van Christus in de wereld: “Das 

Apostolat sagt, was die Kirche ist. Die Geringsten sagen, wohin die Kirche gehört.”386 Hieruit volgt dat 

de geringsten een appel op de kerk doen om solidair met hen te zijn. Het is, met de woorden van 

Levinas, het gelaat van de ander dat ons tot verantwoordelijkheid roept. Bij Moltmann is dat de 

verantwoordelijkheid om als kerk haar messiaanse roeping te vervullen. 

 

5.8 Sacramenten als tekenen van het koninkrijk 

In deze paragraaf worden de gevolgen van Moltmanns messiaanse ecclesiologie voor zijn visie op de 

sacramenten geanalyseerd. In hoofdstuk 4 zagen we al hoe Moltmanns kritiek op de volkskerk leidt 

tot een keus voor de volwassendoop. Het specifieke karakter van deze doop bij Moltmann zullen we 

in deze paragraaf nagaan. Verder bezien we zijn visie op de viering van de maaltijd van Christus. 

Moltmann wijdt in hoofdstuk V van Kirche in der Kraft des Geistes aan ieder sacrament een aparte 

paragraaf; in §3 behandelt hij de doop en in §4 de maaltijd van de Heer.387 Kenmerkend voor 
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Moltmanns visie op de sacramenten is dat hij ze in eschatologisch perspectief plaatst.388 Doop en 

avondmaal zijn bij Moltmann tekenen van het messiaanse koninkrijk en niet zozeer van Gods genade 

en persoonlijke redding. Dat heeft alles met zijn messiaanse ecclesiologie te maken.  

 

Moltmann opteert, zoals we al eerder zagen, voor een vrijwilligerskerk. Aansluiting bij de messiaanse 

gemeenschap betekent een bewuste keus en het bewust aanvaarden van een messiaanse roeping in 

de wereld. In de volwassendoop komt voor Moltmann de vrijwillige aansluiting en het aanvaarden 

van een roeping beter naar voren dan bij de doop van onmondige zuigelingen.  

De doop is voor Moltmann het teken van de doorbraak van de Christusheerschappij in levens van 

mensen en van het koninkrijk van God in deze wereld. Voor de messiaanse gemeenschap geldt: “Sie 

demonstriert durch die Taufe den Anbruch der Gottesherrschaft im Leben eines Menschen und die 

gemeinsame Umkehr zu ihrer Zukunft.”389 Door de doop in de naam van de drie-enige God wordt de 

dopeling opgenomen in de trinitaire geschiedenis van God met de wereld. Het is voor Moltmann het 

officiële levensteken van de werkzaamheid van de Heilige Geest in de wereld, die mensen met 

Christus verbindt en in dienst stelt van het koninkrijk.390 

Een dopeling aanvaardt met zijn doop zijn aandeel in de messiaanse zending van Jezus: “Baptism is 

each Christian’s call to a task in the messianic vocation of the whole church.”391 Bij Moltmann wordt 

iemand primair gedoopt tot navolging en de vrijheid in Christus en niet tot redding en de 

rechtvaardigheid in Christus.392 De doop is een bevrijdingsgebeuren en roept op tot toewijding aan 

de dienst in het koninkrijk.393 Redding is namelijk in feite in Christus geschied, maar navolging is een 

bewuste keuze, een geloofskeuze:394 “Die Taufe weist auf die ein für allemal geschehene Befreiung 

des Menschen im Tod Christi hin, sie offenbart zugleich den Anspruch des gekreuzigten Herrn auf das 

neue eben und nimmt am Menschen die Zukunft der universalen Herrlichkeit Gottes vorweg.”395 

Met de doop krijgt de dopeling een aandeel in de geschiedenis van Christus; hij gaat participeren in 

Zijn lijden, sterven en opstanding (vergelijkbaar met de doperse positie; zie §4.5). De doop is bij 

Moltmann in feite de inwijding tot het ambt van alle gelovigen, de participatie in het profetische, 

priesterlijke en koninklijke ambt van Christus. Dat betekent delen in Zijn bevrijdend optreden, Zijn 

overwinning, Zijn lijden.  

De doop betekent voor Moltmann eerder de wereld in dan de wereld uit: “Diese Taufe darf nicht 

zum Symbol der inneren Emigration und der Resignation von der bösen Welt werden. Sie ist das 

Zeichen des Aufbruchs der Hoffnung für diese Welt und des messianischen Dienstes in ihr. Sie ist ein 

missionarisches Zeichen.”396 Hiermee komt het grote verschil met de baptistische visie op de doop 

naar voren. De keuze voor een mondigendoop is gelijk, maar het motief verschilt. Bij het baptisme 

staan de persoonlijke geloofskeus, het soteriologische motief en de afbakening van de ware 

gemeente centraal, terwijl bij Moltmann de participatie in de zending van Jezus, het missionaire en 
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eschatologische perspectief en de toewijding aan het koninkrijk van God in het middelpunt staan.397 

De gemeente is niet geroepen uit de wereld, zoals bij het baptisme, maar juist in de wereld. Bij 

Moltmann kan dan ook beter gesproken worden van roepingsdoop dan van geloofsdoop.398 Hij 

spreekt zelf ook over de overgang naar een ‘Berufungstaufe’ in de kerk, die consequenties heeft voor 

de levensgeschiedenis van de enkeling en de gemeente.399 In zoverre het geloof een 

roepingsgebeuren is, is de doop noodzakelijk volgens Moltmann, maar niet voor de ontvangst van 

het heil in Christus.400 

Zoals de doop bij Moltmann in lijn met een missionaire vrijwilligerskerk staat, zo staat de maaltijd 

van Christus bij hem in lijn met een open gemeenschapskerk.401 Het accent valt op de open 

uitnodiging voor deze maaltijd en niet op de beslotenheid ervan. Zoals de gemeente geen exclusieve 

maar inclusieve gemeenschap is, zo is ook de maaltijd van de Heer geen exclusieve maar een 

inclusieve maaltijd. Iedereen is welkom namens Christus: “Seine Einladung ergeht an alle, die 

einzuladen er gesandt ist.”402 Jezus hield immers tafelgemeenschap met Zijn discipelen, maar ook 

met de zondaars.403 Inperking van de nodiging betekent voor Moltmann dat het een maaltijd van de 

kerk zou worden in plaats van een maaltijd van de Heer. Het gaat om de bevrijdende presentie van 

Christus.404 Moltmann gruwt van kerkelijke uitsluiting en toelatingsregels: “Diese moralistische 

Gesetzlichkeit verdirbt den evangelischen Charakter des Mahls nicht weniger als die dogmatische 

Gesetzlichkeit.”405 Hetzelfde geldt voor de koppeling van een rechtmatige bediening van het 

sacrament aan de ambten: “Die hierarchische Gesetzlichkeit verdirbt den evangelischen Charakter 

des Mahls ebenso wie die dogmatische und die moralische Gesetzlichkeit.”406 De viering is niet aan 

een bepaald ambt verbonden.407 

Het open karakter gaat bij Moltmann heel ver. De uitnodiging strekt zich niet alleen tot alle kerken 

c.q. christenen uit, maar ook tot alle volken, ofwel tot de hele wereld. Dat betekent ook tot niet-

christenen: “Sie reicht auch über die Grenzen der Christenheit hinaus, denn sie richtet sich an ‘alle 

Völker’ und an die ‘Sünder und Zöllner’ zuerst.” Geloof in Jezus is dus zelfs geen voorwaarde meer: 

“The only condition which can be set for participation in the supper is that we be clear that in this 

meal we have to do with Jesus who is crucified for us and that in this meal the kingdom of God 

stands open to us.”408 Dit is weer typisch Moltmanniaans en heeft te maken met het eschatologisch 

perspectief waarin hij alles plaatst; ook de maaltijd van de Heer ziet vooruit op de universele maaltijd 

voor alle volkeren (Jes. 25):409 “Dieser neue Bund und diese neue Gemeinschaft sind ihrer Tendenz 

nach universal, alle einschliessend und niemand ausschliessend, denn sie sind in der Ausrichtung auf 
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das Mahl der Völker weltoffen.”410 De maaltijd van de Heer wordt hiermee van iedere sacraliteit 

ontdaan en tot een soort missionaire maaltijd gemaakt.  

De maaltijd van de Heer is voor Moltmann een teken van hoop voor de wereld, een eschatologisch 

teken van het koninkrijk van God: “Im messianischen Verständnis ist das Herrenmahl kein 

Mysterienkult, das die Eingeweihten abgeschieden von ihrer Umgebung zu ihrer Selbstbestätigung 

feiern, sondern ein öffentliches und offenes Gemeinschaftsmahl für den Frieden und die 

Gerechtigkeit Gottes in der Welt.”411 Het is een teken en staat in het teken van het komende 

koninkrijk van God dat bestaat uit vrede en gerechtigheid. Het verwijst naar Zijn prijsgegeven worden 

aan de dood voor het heil van de wereld.412 De maaltijd van de Heer anticipeert op het 

eschatologische vreugdemaal van alle volken op de berg Sion:413 “Zwischen dem Mahl mit Christus 

und dem grossen Mahl der Völker im Reich liegt der Hunger und das Elend der Welt. Das wird in 

dieser Spannung bewusst gemacht und in der durch die Christusgemeinschaft begründeten Hoffnung 

auf das Reich als Aufgabe angenommen.”414 

Evenals het ondergaan van de doop betekent deelname van de messiaanse gemeente aan de 

maaltijd van de Heer voor Moltmann participatie in Zijn messiaanse zending. Beide ‘sacramenten’ 

vinden hun oorsprong in en verwijzen naar de messiaanse geschiedenis van Jezus. In deze 

geschiedenis worden mensen opgenomen in Zijn eschatologische zending tot een bevrijdende kracht 

in deze wereld. De deelname aan de messiaanse maaltijd van Christus impliceert solidariteit met wie 

materieel en geestelijk hongeren en dorsten in deze wereld.415 

Op het punt van de maaltijd van de Heer is er geen verwantschap met de doperse positie, zoals die 

wel bestaat bij de doop. De maaltijd van de Heer is bij de dopersen een exclusieve maaltijd voor de 

volgelingen van Jezus. Van daaruit gaat men de wereld in, maar de wereld wordt niet in de maaltijd 

betrokken.  

 

410 Ibid., p. 278. 
411 Ibid., p. 270. 
412 Ibid., p. 276. 
413 Ibid., p. 274. 
414 Ibid., p. 286. 
415 Ibid., p. 284. 
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6 Charismatische karakter van Moltmanns ecclesiologie 
 

In Kirche in der Kraft des Geistes wordt door Moltmann voor het eerst systematische aandacht aan 

de Heilige Geest besteed. De relatief late intrede van de pneumatologie in het werk van Moltmann 

moet verklaard worden uit de geringe plaats van de Geest in de dialectische theologie, het 

theologische kader waarbinnen Moltmann aanvankelijk zijn theologische vorming had ontvangen.416 

In Kirche in der Kraft des Geistes wil Moltmann het pneumatologische tekort van zijn eerdere werk 

‘repareren’. Volgens hem is de Geest sowieso onderbelicht gebleven in de westerse theologische 

traditie. Hij wil de traditionele onderschikking van de pneumatologie ten opzichte van de christologie 

te boven komen door de zending van de Geest een aparte plaats ten opzichte van de zending van de 

Zoon te geven.417 Beide worden zoals eerder besproken geplaatst binnen de trinitaire geschiedenis 

van God met de wereld: “Erst in der Geschichte des Geistes, die mit der Geschichte Christi verbindet 

und die Geschichte der Neuschöpfung ist, gewinnen die aufgeführten Bestimmungen von Glaube und 

Erfahrung, Paradoxie und Dialektik, Wesen und Gestalt, ihre theologische Funktion und verlieren 

ihren einseitigen Charakter.”418 

Moltmann behandelt het pneumatologische aspect van de kerk in hoofdstuk V en VI van Kirche in der 

Kraft des Geistes, in nauwe samenhang met haar messiaanse missie (het christologische aspect), 

waarbij hoofdstuk V de presentie van de Heilige Geest in de prediking, de sacramenten en de 

eredienst behandelt en hoofdstuk VI de kracht en bedieningen van de Heilige Geest, de 

charismata.419 Hier werkt hij uit dat niet de kerk de Geest beheert, maar de Geest de kerk: “Der Geist 

verwaltet die Kirche mit dem Geschehen von Wort und Glaube, Sakrament und Gnade, den Ämtern 

und den Traditionen. Versteht sich die Kirche mit ihren Aufgaben und Kräften im Geist und aus seiner 

Geschichte, dann versteht sie auch ihre Partikularität als Moment in der Kraft des Geistes.”420 

Moltmann beperkt de werking van de Geest overigens niet tot de kerk. Reeds in Kirche in der Kraft 

des Geistes spreekt hij over het feit dat de kerk weliswaar participeert in de zending van de Geest, 

maar dat het werk van de Geest zich niet tot de kerk beperkt.421 Ook in andere religies en culturen 

werkt de Geest.422 Volgens Moltmann hoeft dat niet per se te betekenen dat religies en culturen 

verchristelijkt en verkerkelijkt moeten worden om het messiaanse koninkrijk naderbij te brengen.423 

Bauckham zegt het zo: “[..] the idea that the mission of the Son and the Spirit towards the kingdom 

includes but is not confined to the church. The church is one element in the history of the Spirit’s 

liberating activity, and there are saving efficacies outside the church.”424 Dit hoofdstuk gaat niettemin 

over de werking van de Geest in de kerk, over, met Moltmanns woorden, ‘Kirche in der Kraft des 

 
416 Dabney, ‘The Advent of the Spirit’, pp. 89-95; B. Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 904. 
417 Dabney, ‘The Advent of the Spirit’, p. 99. 
418 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 53. 
419 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 132. 
420 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 81. 
421 Ibid., p. 81. 
422 Ibid., p. 185. 
423 Ibid., p. 185. 
424 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 149. 
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Geistes’. De Geest werkt volgens Moltmann in de hele schepping, maar Zijn kracht komt in het 

bijzonder tot uitdrukking in de gemeente.425 

In 1991 verscheen Moltmanns grote pneumatologische werk Der Geist des Lebens. In dit werk staat 

het universele werk van de Geest centraal, waarbinnen hij opnieuw de kerk behandelt. Het accent 

ligt nu niet meer op het messiaanse maar op het charismatische karakter van de kerk. Hij behandelt 

opnieuw de charismata met een aanvulling op wat hij eerder hierover schreef in Kirche in der Kraft 

des Geistes en besteedt nu aparte aandacht aan de fenomenen tongentaal, profetie en 

ziekengenezing. Het accent verschuift verder van kerk-zijn naar christen-zijn in de maatschappij.426 

Dit hoofdstuk bespreekt het charismatische karakter van Moltmanns ecclesiologie. Eerst wordt de 

participatie van de kerk in de zending van de Geest besproken. Dan volgt Moltmanns opvatting van 

de Geest als het sacrament van het koninkrijk. Vervolgens wordt zijn visie op de kerk als 

charismatische gemeenschap beschreven. Daarna wordt zijn visie op de charismata behandeld, 

waarop een vergelijking met de pinksteropvatting van de charismata volgt. Het hoofdstuk eindigt 

met een beschrijving van de pneumatologische verbreding van Moltmanns theologie in relatie tot 

zijn ecclesiologie. 

 

6.1 Participatie van de kerk in de zending van de Geest  

Het charismatische karakter van Moltmanns ecclesiologie maakt deel uit van het pneumatologische 

aspect van zijn ecclesiologie zoals het messiaanse karakter deel uitmaakt van het christologische 

aspect. Beide aspecten staan in de bredere context van de trinitaire geschiedenis van God met de 

wereld: het christologische aspect volgt uit de participatie van de kerk in de zending van de Zoon en 

het pneumatologische aspect uit de participatie in de zending van de Geest.427 Moltmann spreekt van 

een pneumatologische ecclesiologie in de zin dat de kerk participeert in de zending van de Geest Die 

de eschatologische toekomst van de wereld bemiddelt.428 Dat gebeurt onder andere via ‘tekenen en 

wonderen’ van de Geest die de messiaanse exodus van de kerk begeleiden.429 Daarom staat het 

charismatische karakter evenals het messiaanse karakter ook in eschatologisch perspectief.430 

De zending van de Zoon en de zending van de Geest staan in nauw verband met elkaar, omdat de 

Geest de zending van de Zoon in de wereld bemiddelt.431 De Zoon van God is in en door de Geest in 

Zijn kerk aanwezig. Juist als de kerk zich ziet als messiaanse gemeenschap, door in Christus te 

geloven en uit te zien naar het koninkrijk, zal ze ook haar eigen bestaan beschouwen als opgenomen 

in de presentie en de kracht van de Heilige Geest:432 “In the presence and power of the Holy Spirit, 

 
425 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, pp. 58-59. 
426 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 132. 
427 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 81; Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 123. 
428 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 81. 
429 Ibid., p. 66. 
430 Ibid., p. 49. 
431 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 82. 
432 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 222. 
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the church is the ‘messianic fellowship’ with equal stress on both words.”433 Daar leidt Moltmann zijn 

charismatische ecclesiologie uit af.434 

6.2 De Geest als sacrament van het koninkrijk 

‘Sacrament’ is geen bijbels maar een theologisch begrip. Het stamt van het Latijnse sacramentum en 

betreft de vertaling van het Griekse mysterion. In het Nieuwe Testament komt ‘mysterion’ ook voor 

en wordt het gewoonlijk vertaald met geheimenis. Tertullianus ging het Latijnse sacramentum 

gebruiken voor de doop als zijnde een geheimenis. Het woord sacrament heeft zodoende een 

theologische lading gekregen. In de kerkgeschiedenis deed het zijn intrede als aanduiding voor een 

bepaalde handeling, een ‘mysterieuze’ heilshandeling. Het betekende zoiets als de zichtbare 

afbeelding, presentie en realisering van het heil, van Gods genade. In de katholieke traditie 

ontwikkelden zich uiteindelijk zeven sacramenten. De protestantse traditie keerde terug tot twee 

sacramenten: doop en avondmaal. De aanduiding als heilige doop en heilig avondmaal houdt 

rechtstreeks verband met het woord sacrament; ‘sacra’ betekent immers heilig.435 

Enkele theologen hebben echter een alternatieve invulling aan het begrip gegeven, zoals Barth als 

gereformeerd en Rahner als rooms-katholiek theoloog. Ook Berkhof kwam met een eigen invulling. 

Barth zag de incarnatie van de Zoon als het oersacrament waar de sacramenten van de kerk op 

gebaseerd zijn en wilde het begrip sacrament uiteindelijk alleen nog gebruiken voor de incarnatie. 

Rahner baseerde de kerkelijke sacramenten op de kerk zelf als grondsacrament die gefundeerd is op 

Gods mededeling in Christus als het oersacrament. Berkhof bepleitte een ontspannen omgang met 

het begrip sacrament en wilde het in principe gebruiken voor alle middelen c.q. instituties die de kerk 

hanteert voor de overdracht van het geloof. Wat hem betreft kan de bijbel in de protestantse traditie 

als het oersacrament worden beschouwd.436 

Moltmann ontwikkelt in Kirche in der Kraft des Geistes ook een eigen sacramentsopvatting, waarbij 

hij het gebruik van het begrip ‘mysterion’ in de bijbel en in het bijzonder in het Nieuwe Testament als 

vertrekpunt neemt. Het gebruik van dit woord heeft volgens Moltmann telkens betrekking op 

eschatologische geheimen in de geschiedenis (openbaring aangaande de toekomst aan Daniël, 

Christus zelf als openbaring van God, vereniging van Joden en heidenen in de gemeente als het 

lichaam van Christus, de toekomst van Israël en de openbaring van de antichrist). Zo komt hij uit bij 

een trinitair sacramentsbegrip (passend binnen het theologische kader van de trinitaire geschiedenis 

van God met de wereld); het ultieme sacrament van Godswege is bij hem de eschatologische gave 

van de Heilige Geest. Moltmann neemt zijn ‘toevlucht’ tot een trinitair sacramentsbegrip om de 

bemiddelende betekenis van de Geest in de eschatologische geschiedenis van God met de wereld 

een centrale plaats te geven. De Geest bemiddelt de presentie van Christus en Zijn rijk in de wereld. 

De eschatologische gave van de Heilige Geest bemiddelt de presentie van het koninkrijk van God in 

de geschiedenis.437 Het is in dit kader dat de charismata moeten worden verstaan als messiaanse 

 
433 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 133. 
434 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 52. 
435 Berkhof, Christelijk Geloof, pp. 342-344. 
436 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, pp. 225-227; H. Berkhof, Christelijk Geloof, p. 344. 
437 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 231. 
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‘tekenen en wonderen’ in de kracht van de Geest, die het koninkrijk van God een historische gestalte 

geven in de wereld.438 Moltmann spreekt dan ook over ‘geschichtliche Gestalten des Geistes’.439 

6.3 Kerk als charismatische gemeenschap 

In §4.2 en §5.6 zagen we al dat Moltmann zich verzet tegen klerikalisme en hiërarchische ordeningen 

in de kerk, waarbij de geestelijken c.q. de leden met een ambt verantwoordelijk zijn voor de leken. In 

de messiaanse gemeente is iedereen gelijkwaardig omdat allen dezelfde Geest ontvangen hebben en 

door dezelfde Geest geleid worden. De messiaanse gemeente is dus tevens een charismatische 

gemeente: “Die ganze Gemeinde ist ‘geistlich’ und charismatisch begabt, nicht nur der 

‘Geistliche’.”440 Iedereen behoort zogezegd tot de ‘geestelijkheid’. Moltmann pleit daarom voor 

charismatische gemeenschapsvorming in de kerk, waarbij recht wordt gedaan aan ieders roeping en 

gave: “Sie muss von einer Kirche der Amtsträger für Laien zu einer charismatischen Gemeinschaft 

werden, in der jeder sein Amt erkennt und sein Charisma ergreift.”441 Een onmondige gemeente is 

een teken van geestelijke onvolwassenheid van de gemeente. Hij betitelt bevoorrechte posities en 

onmondigheid in de gemeente zelfs als gebreken aan het lichaam van Christus.442 Moltmann spreekt 

in het kader van de messiaanse en charismatische gemeente graag van de ‘volwassen en 

verantwoordelijke gemeente’. In zo’n gemeente is iedereen gelijk en verstaat ieder lid door de Geest 

zijn eigen roeping en verantwoordelijkheid.443 

Moltmann ziet het ambt van alle gelovigen als ondergeschoven kind van de Reformatie en wil dit 

ambt ten volle honoreren. De dopersen namen het ambt van alle gelovigen reeds serieuzer dan de 

reformatoren zelf.444 In de charismatische gemeente kan er geen sprake zijn van een (hiërarchisch) 

onderscheid tussen leden met en zonder een ambt.445 Er is volgens hem geen wezenlijk verschil 

tussen het ambt van alle gelovigen en de geïnstitutionaliseerde ambten.446 In feite staat dus iedereen 

in het ambt: “[..] in der charismatischen Gemeinde hat jede/jeder ihr/sein Amt.”447 Het gaat 

Moltmann om de ene charismatisch levende gemeente, waarbij het onderscheid tussen ambt en 

charisma in feite geheel wegvalt door beide begrippen uitwisselbaar te maken: “Berufung und 

Begabung, klesis und charisma, gehören zusammen und sind austauschbar. Daraus folgt: ‘Jeder Christ 

ist ein Charismatiker’, auch wenn viele ihre Gaben nicht verwirklichen.”448 Iedereen in de messiaanse 

en charismatische gemeente heeft een ambt (roeping) en een charisma (gave). 

 

438 Ibid., p. 66. 
439 Ibid., p. 231. 
440 Ibid., p. 23. 
441 Ibid., p. 268. 
442 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 249. 
443 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 332; Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, pp. 138-139.  
444 Bakker, De weg van het wassende water, p. 236. 
445 Moltmann, ‘De volheid van de gaven van de Geest en hun christelijke identiteit’, p. 39. 
446 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 333. 
447 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 195. 
448 Ibid., p. 194. 
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In de charismatische gemeenschap is iedereen gelijkwaardig en voor elkaar verantwoordelijk.449 Het 

accent komt geheel te liggen op de gemeenschap van mensen die geloven, de Geest ontvangen 

hebben en Jezus volgen.450 

Gelijk betekent in dit geval gelijkwaardig en niet hetzelfde. De eenheid bestaat vanuit charismatisch 

perspectief niet in de gelijkheid van de leden, maar juist in de verscheidenheid. Iedereen is immers 

anders en heeft eigen gaven (zie §6.3).451 Met Van Prooijens woorden: “In a nutshell, Moltmann’s 

approach is characterized by the motto: To everyone their own, and all hand in hand for the kingdom 

of God!”452 

De charismatische gemeente is voor Moltmann ook principieel de gemeente die samenkomt: “Die 

Ekklesia aber ist ihrer Bestimmung und ihrem Wesen nach die Gemeinde, die sich versammelt.”453 De 

verzamelde gemeente deelt in de messiaanse zending van de Zoon en de scheppende zending van de 

Geest; de charismatische gemeente is een creatie van de Geest.454 Hier wordt Christus door de Geest 

present gesteld, zichtbaar voor de wereld, in de verkondiging, de gemeenschapsviering en de 

tekenen van Zijn koninkrijk.455 Ze is voor de wereld een teken van hoop, omdat zij de vrede, de 

gerechtigheid en de krachten van het komende koninkrijk van God toont.  

De nadruk op de verzamelde gemeente en het congregationalistische uitgangspunt van zijn 

ecclesiologie leiden bij Moltmann niet tot zuiver independentisme, omdat hij vindt dat de kerk 

institutionele uitdrukking aan haar eenheid in Christus moet geven:456 “Die versammelte Gemeinde 

ist kein Ereignis ohne Institution, so wenig sie eine Institution ohne Ereignis ist. Sie lebt sowohl in 

Tradition mit der Gemeinde zu allen Zeiten wie in Kommunikationen mit der Gemeinde an allen 

Orten.”457 Dat is niet verwonderlijk in het kader van zijn participatie in de WRK en zijn idee dat de 

hele kerk is opgenomen in de trinitaire geschiedenis van God met de wereld. Congregationalisten zijn 

trouwens ook vertegenwoordigd in de WRK. De eenheid van de charismatische gemeente is 

tegelijkertijd de eenheid van de eschatologische exodusgemeente in de geschiedenis en omvat in 

feite alle gemeentes die delen en deelden in de zending van de Geest. Als zodanig omvat de eenheid 

van de kerk niet alleen alle plaatsen, maar ook alle tijden.458 Het is de kerk ‘van alle tijden en alle 

plaatsen’. Moltmanns voorstellen om de eenheid van de kerk tot uitdrukking te brengen vallen 

buiten dit onderzoek. Hij lijkt dan echter niet te ontkomen aan enige vorm van hiërarchie (hij doet 

voorstellen richting de presbyteriaal-synodale structuur en het Petrus-ambt).459 

In het hoofdstuk ‘The Church in the Power of the Spirit – pentecostal/charismatic ecclesiologies’ 

somt Kärkkäinen zeven kenmerken van pinkster-charismatische ecclesiologieën op:460 

449 Ibid., p. 249. 
450 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 125. 
451 Ibid., p. 335; Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 197; zie ook Van Prooijen, Limping but Blessed, pp. 296, 299, 303, 307. 
452 Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 296. 
453 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 360. 
454 Ibid., p. 81. 
455 Ibid., p. 230. 
456 Ibid., p. 337. 
457 Ibid., p. 361. 
458 Ibid., p. 338. 
459 Zie ibid., pp. 336-338. 
460 Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology, pp. 77-78. Deze heeft Kärkkäinen ontleend aan de oosters-orthodoxe 
priester Michael Harper, ‘The Holy Spirit Acts in the Church, Its Structures, Its Sacramentality, Its Worship and Sacraments’, 
One in Christ, 12, 1976, p. 322. 
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1. belangrijke rol van de Heilige Geest bij het geven van nieuw leven en kracht aan de 

individuele gelovige en via hem/haar aan de kerk en de wereld; 

2. actieve participatie van alle leden van het volk van God in de viering van de dienst en de 

bediening van de sacramenten; 

3. betrokkenheid van de ‘leken’ bij de dienst in de kerk en de wereld; 

4. nadruk op de verzamelde gemeente als zichtbare verschijning van Christus’ leven aan de 

wereld; 

5. ervaring van charismatische handelingen van God, actief in levens van mensen; 

6. herstel van de apostolische tekenen, zoals genezing, profetie, tongentaal, et cetera voor de 

ervaring van de apostoliciteit van heel de kerk; 

7. vermogen tot inculturatie door inheemse principes op te nemen in de kerk. 

 

Al deze kenmerken treffen we in meerdere of mindere mate aan in Moltmanns ecclesiologie:  

Ad 1. De kerk participeert in de zending van de Heilige Geest, Die een bemiddelende rol speelt inzake 

de realisering van het koninkrijk van God. 

Ad 2. Er is bij Moltmann geen wezenlijk onderscheid tussen geestelijken en leken in de kerk. Verder is 

er bij hem alle ruimte voor spontane uitingen van de Geest tijdens de eredienst.  

Ad 3. Ieder lid van de messiaanse gemeente heeft een roeping en staat in het ambt van alle 

gelovigen. Moltmann pleit voor een volwassen en verantwoordelijke gemeente. 

Ad 4. De kerk is volgens Moltmann wezenlijk de verzamelde gemeente die als messiaanse gemeen-

schap in de wereld gezonden is. Zij is een lijdende en bevrijdende gemeenschap die deelt in het kruis 

en de opstanding van Christus. Christus wordt zichtbaar in het apostolaat. 

Ad 5. Door de eschatologische gave van de Geest, als ‘sacrament van het koninkrijk’, worden 

mensenlevens charismatisch gevuld.  

Ad 6. De charismata ziet Moltmann als ‘tekenen en wonderen’ van de messiaanse tijd, die het 

eschatologische koninkrijk van God historisch gestalte geven in de wereld. Bij de apostoliciteit van de 

kerk denkt Moltmann aan haar messiaanse zending namens Christus voor het koninkrijk dat komen 

gaat.461 

Ad 7. Vermogen tot inculturatie komt niet expliciet bij Moltmann aan de orde maar zijn universele 

ecclesiologie leent zich daar wel voor. Voor hem is de kerk immers wezenlijk een open gemeenschap 

en kan alles charismatisch worden gevuld waar wordt geparticipeerd in de zending van de Geest. 

 

Aan de hand van de bovengenoemde zeven kenmerken zou Moltmanns ecclesiologie dus zeker als 

charismatisch kunnen worden gekarakteriseerd.  

 

6.4 Charismata in brede zin 

De gaven van de Geest spelen een belangrijke rol in de charismatische gemeente. Het zijn in feite de 

krachten van de opgestane Christus Die koninklijk heerst in Zijn gemeente.462 De leden van de 

charismatische gemeente ontvangen niet alleen de Geest zelf maar ook gaven van de Geest. Dit zijn 

 
461 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 383. 
462 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 320; J. Moltmann, ‘De volheid van de gaven van de Geest en hun 
christelijke identiteit’, Concilium, Ned. editie, 35e jrg, nr. 1, 1999, p. 39. 
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gaven die voortvloeien uit Gods herscheppende genade.463 De charismata kan men beschouwen als 

de concretisering van de ene in Christus geschonken gave van de Heilige Geest aan alle gelovigen; het 

zijn de werkzaamheden van de Geest van Christus.464 De gave van de Geest zelf en de gaven van de 

Geest betrekt Moltmann nauw op elkaar: “De overgang van de Geest zelf naar de vele verschillende 

geesteskrachten, van charis naar de charismata, is vloeiend.”465 

Ieder lid van de charismatische gemeente ontvangt de Geest en wordt daarom in de ogen van 

Moltmann een ‘charismaticus’.466 De charismata dienen in de eerste plaats tot opbouw van de 

gemeente, maar ook voor de doorwerking van de Geest in alle geledingen van de samenleving waar 

de gelovigen hun plaats hebben tot de realisering van het koninkrijk van God:467 “De gaven van de 

Geest zijn niet alleen introvert voor de opbouw van de gemeente gegeven, maar als de ‘krachten van 

de toekomstige wereld’ (Heb. 6, 5) ook vrijgemaakt tot vernieuwing van heel de lijdende schepping, 

opdat ‘alle vlees’ levend wordt.”468 

Voor zijn behandeling van de charismata heeft Moltmann zich in belangrijke mate laten leiden door 

zijn docent Käsemann in Göttingen, die hij volgt in de exegese van Paulus.469 Moltmann onderscheidt 

in eerste instantie drie categorieën charismata470:

- kerygmatische krachten (apostelen, profeten, evangelisten, leraren, vertroosters, spreken in 

tongen); 

- diakonale krachten (diakenen, ziekenverzorgers, aalmoesgevers, genezings- en bevrijdings-

gaven); 

- cybernetische krachten (leiders, oudsten, opzieners, ‘apostolische lijdenservaring’). 

De brede opvatting van charismata blijkt bij Moltmann al uit het feit dat hij apostolische 

lijdenservaring ook tot de charismata rekent. In tweede instantie beschouwt hij de geschapen 

conditie en de maatschappelijke positie ook als een charisma wanneer iemand door de gave van de 

Heilige Geest deel gaat uitmaken van de messiaanse en charismatische gemeente: “Was ein Mensch 

ist und mitbringt, wird durch Berufung zum Charisma, denn es wird vom Geist angenommen und in 

den Dienst am Reich Gottes gestellt.”471 Hij noemt concreet het zijn van man of vrouw, slaaf of vrije, 

jood of heiden en echtgenoot of alleenstaand.472 Hij koppelt de conditie waarin iemand geroepen is 

dus aan een specifiek charisma.473 Daarbij beroept hij zich op Paulus (1 Kor. 7:17, 20, 24), die ervoor 

 
463 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 321; Moltmann, ‘De volheid van de gaven van de Geest’, p. 40. 
464 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, pp. 322, 324; Moltmann, Der Geist des Lebens, pp. 194, 196. Hij verwijst 
hierbij naar Rom. 6:23 waar het eeuwige leven in Christus Jezus Gods ‘charisma’ wordt genoemd. 
465 J. Moltmann, ‘Pinksteren en de theologie van het leven’, Concilium, 1996, nr. 3, p. 137. 
466 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 323; Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 194. 
467 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 323; Moltmann, ‘De volheid van de gaven van de Geest’, p. 40. 
468 Moltmann, ‘De volheid van de gaven van de Geest’, p. 40. 
469 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 141; Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 322; Moltmann, Der 
Geist des Lebens, p. 195; Moltmann, ‘De volheid van de gaven van de Geest’, p. 39. Belangrijk is in dat verband E. 
Käsemann, ‘Amt und Gemeinde im Neuen Testament’, in: Exegetische Versuche und Besinnungen I, pp. 109-134. Verder is 
onder andere het werk van Küng inspirerend voor hem geweest, met name het hoofdstuk ‘Die Kirche als Geistgeschöpf’ in 
Die Kirche.
470 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 323; Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 197. 
471 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 196. 
472 Ibid., p. 194. 
473 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 323. 
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pleit dat iedereen in zijn geroepen conditie moet blijven. Paulus gebruikt hier het woord ‘charisma’ 

echter niet. Wel spreekt Paulus over zijn ‘charisma’ van het ongetrouwd zijn in 1 Kor. 7:7.  

 

In de herschepping wordt alles charismatisch gevuld volgens Moltmann: “Der Geist macht die ganze, 

biologische, kulturelle und religiöse Lebensgeschichte eines Menschen charismatisch lebendig.”474 

Door de roeping kunnen alle menselijke mogelijkheden en bekwaamheden charismatisch worden, 

wanneer ze in Christus gebruikt worden.475 In die zin zijn de charismata in feite dus latent aanwezig in 

de schepping en kunnen door de Geest aangesproken worden: “Charismatisch werden individuelle 

Kräfte in den Beziehungen, die den gemeinsamen Lebensprozess gestalten. Oft werden sie erst in 

diesen lebendigen Beziehungen entdeckt und bewusst gemacht.”476 De charismata zijn in die zin niet 

bovennatuurlijk maar behoren tot de herschepping van de mens in brede zin en sluiten aan bij de 

scheppingsgaven en de maatschappelijke positie van iemand. “De geesteskrachten zijn niet 

‘bovennatuurlijk’ tegenover ‘natuurlijk’ genoemde begaafdheden [..]. Het zijn de universele krachten 

van de scheppende, de verlossende en heiligende God.”477 Alles wat door de Geest ten dienste van 

het koninkrijk wordt gesteld, wordt een charisma.478 

Bij Moltmann loopt het ontvangen van de Geest vanzelfsprekend over in het ontvangen van 

charismata: “Alles, was die Glaubenden tun und unterlassen, steht im Dienst der Nachfolge Jesu und 

ist insofern Charisma des Heiligen Geistes.”479 Dat komt omdat hij de charismata vast verbindt met 

de herschepping van de mens. Het charismatische vloeit direct voort uit het pneumatische; mensen 

die de Geest ontvangen zijn per definitie ‘charismatici’. Hij maakt in Der Geist des Lebens wel 

onderscheid tussen ‘alltägliche Charismen’ en ‘besondere Charismen’. De eerste betreffen de gaven 

die het gewone leven charismatisch vullen en de bijzondere charismata betreffen de boven-

genoemde drie categorieën die ten dienste van de opbouw van de gemeente staan. Hij wil echter 

geen scheiding in de zin van natuurlijke en bovennatuurlijke gaven aanbrengen, aangezien in beide 

gevallen door de Geest het natuurlijke charismatisch wordt wanneer het ten dienste van het 

koninkrijk wordt ingezet: “Ich würde sie nicht ‘übernatürlich’ gegenüber den ‘natürlichen’ Charismen 

nennen [..] denn faktisch stellen Glaubende ihre natürlichen Gaben in den Dienst der Gemeinde.”480 

Moltmann waarschuwt voor twee gevaren betreffende de charismata. Enerzijds is dat de visie dat de 

charismata slechts tot de beginperiode van de kerk, het apostolische tijdvak, zouden hebben 

behoord. Anderzijds is er het gevaar dat men toeleeft naar een nieuwe doorbraak van de Geest, een 

soort ‘tweede pinksterfeest’. Dit leidt ertoe dat de Geest bedroefd en in het ergste geval gedoofd 

wordt in het heden. Vanuit zijn opvatting van de eschatologische zending van de Geest en de 

trinitaire geschiedenis van God met de wereld is het onmogelijk te veronderstellen dat de Geest in 

een bepaalde periode van de geschiedenis niet (meer) zou werken. En wanneer de Geest werkt, 

schenkt Hij ook de charismata, door Moltmann breed opgevat. De hele geschiedenis door worden 

 
474 Ibid., p. 323. 
475 Ibid., p. 324. 
476 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 196. 
477 Moltmann, ‘De volheid van de gaven van de Geest’, p. 42. 
478 Moltmann, Der Geist des Lebens, pp. 196-197. 
479 Ibid., p. 196. 
480 Ibid., p. 197. 
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mensen door de Geest gevuld met charismatisch leven. Dat is het beginsel van de herschepping van 

alle dingen.  

 

In Der Geist des Lebens behandelt Moltmann enkele specifieke charismata. Over tongentaal schrijft 

hij: “Weil ich keine persönliche Erfahrung mit diesem Phänomenen habe, kann ich es weder erklären 

noch bestreiten. [..] Ich halte es für eine so starke innere Ergriffenheit vom Geist, dass ihr Ausdruck 

den Bereich der verständlichen Sprache verlässt und sich in Glossolalie äussert, so wie sich starker 

Schmerz im hemmungslosen Weinen ausdrückt oder starke Freude im Hüpfen und Tanzen.”481 

Tongentaal is een klanktaal die boven normaal woordgebruik uitgaat om God te loven onder de 

krachtige werking van de Heilige Geest. Profetie ziet hij als het met wijsheid spreken van het juiste 

woord op de juiste tijd. Profetisch spreken moet niet alleen een plaats in de gemeente hebben maar 

ook in de maatschappij betreffende vrede, bevrijding en het milieu.482 De charismata moeten dus 

niet alleen in dienst van de gemeente maar ook ten dienste van de wereld worden ingezet, omdat de 

charismata in het teken van de realisering van het koninkrijk van God dienen te staan.483 

Genezing van zieken is naast de verkondiging het krachtigste getuigenis van het aanbreken van het 

koninkrijk van God. Het maakt de herschepping door de Geest heel concreet en zichtbaar. In de 

herschepping gaat het om het nieuwe leven, ook in fysieke zin. Hij weet zich hier geïnspireerd door 

de opvattingen en ervaringen van de eerdergenoemde Christoph Blumhardt, die de genezingen van 

Jezus als rijkswonderen typeerde. Moltmann merkt hierbij echter op dat het in feite geen wonderen 

zijn, maar wat men in het licht van de herschepping verwachten moet als natuurlijk. Ze worden 

alleen als mirakels beleefd wanneer men niet leeft uit de eschatologische verwachting op grond van 

de opstanding van Jezus.484 

Tevens behandelt hij apostolisch lijden (als lijden om het getuigenis van Jezus) als zijnde een 

charisma, aangezien Gods kracht (charisma) ook in zwakheid ervaren wordt.485 Moltmann breidt dat 

uit naar het lijden aan het gehandicapt zijn. Gods kracht uit zich juist in onze zwakheid. Daarom 

concludeert hij dat ieder gebrek ook een gave inhoudt: “jede Behinderung ist auch eine Begabung. 

[..] Wenn das, was ein Mensch ist und was er mitbringt, durch seine Berufung zum Charisma wird, - 

dann auch seine Behinderung.”486 Opvallend bij Moltmann is telkens weer de aansluiting van het 

charismatische op het natuurlijke. 

 

Bij Moltmann worden de charismata direct betrokken op het koninkrijk van God en niet zozeer op 

het individu dat ze ontvangt. De realisering van het koninkrijk van God in deze wereld is de focus van 

de charismata en per saldo niets minder dan de aanvang van het nieuwe (charismatisch gevulde) 

leven en de herschepping van alle dingen: “Frausein ist ein Charisma im Glauben, Mannsein ist ein 

Charisma im Glauben. Jeder das Ihre und jedem das Seine und alle gemeinsam für das Reich Gottes! 

Denn das ‘Reich Gottes’ ist nichts anderes als die Neuschöpfung aller Dinge und die Wiedergeburt 

alles Lebendigen.”487 

481 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 199. 
482 Ibid., pp. 199-200. 
483 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 23. 
484 Moltmann, Der Geist des Lebens, pp. 202-203. 
485 Ibid., pp. 198-207. 
486 Ibid., p. 206. 
487 Ibid., p. 208. 
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6.5 Vergelijking met pinksteropvatting van charismata 

In deze paragraaf wordt beknopt de visie van Moltmann op de charismata vergeleken met die van de 

pinksterbeweging. Aanvankelijk was er binnen de pinksterbeweging weinig belangstelling voor 

theologie omdat het accent lag op de ervaring van de Geest, maar geleidelijk aan ontwikkelde zich 

toch een pinkstertheologie.488 Het is echter nooit de sterkste kant van de pinksterbeweging geweest. 

Over pinksterecclesiologie concludeert Kärkkäinen: “Pentecostal ecclesiology is of an ad hoc-nature 

which leaves much room for improvisation; it is often practical rather than systematic in nature, and 

is strongly restorationist. Pentecostals exhibit all forms of church structures from congregational to 

episcopal to all kinds of independent models.”489 

Wentsel onderscheidt vier fasen in de geschiedenis van de pinksterbeweging: 1. eerst als 

oecumenische opwekkingsbeweging; 2. toen zelfstandige gemeentevorming met een evangelicale 

theologische basis; 3. vervolgens (inter)nationale organisatievorming met onder andere bijbelscholen 

en afwijzing van oecumenische contacten en 4. herleving oecumenisch ideaal door contact met 

andere kerken. In de laatste fase is de oriëntatie op de wereld sterker geworden, mede in verband 

met de herstelde oecumenische contacten en participatie in de WRK.490 In feite is dit een terugkeer 

naar de beginfase van de pinksterbeweging. Toen was er naast de aandacht voor de ervaring van de 

charismata in de gemeente ook nog veel aandacht voor maatschappelijke kwesties zoals rassen-

scheiding, onderdrukking van de vrouw en sociaal onrecht. Bovendien was er bij de betekenis van de 

charismata nog oog voor de wereld. Later verschoof het accent door de opkomst van het 

fundamentalisme naar issues als de inspiratie van de Schrift, tongentaal als bewijs van de doop met 

de Geest en de (premillennianistische) toekomstleer. De nadruk op de charismata is echter niet 

veranderd. De charismatische aspecten van de Geest in de pinkstersamenkomsten en de 

pinkstertheologie bleven het ‘handelsmerk’ van de pinksterbeweging.491 Ik beperk me hier tot een 

vergelijking met de traditionele visie op de charismata binnen de pinksterbeweging.492 

Bij de traditionele pinkstertheologie lag sterk de nadruk op het individu dat de Geest en zijn gaven 

ontving als tweede zegen na de bekering. De charismata, met name tongentaal, functioneerden zelfs 

als bewijs dat iemand de doop met de Geest had ondergaan.493 Dit vinden we bij Moltmann niet 

terug, maar wel dat de hele gemeente deelt in de gave(n) van de Geest. Voor Moltmann is ieder lid 

van de messiaanse gemeente per definitie een ‘charismaticus’. De nadruk ligt bij Moltmann meer op 

de gemeente als collectief die deelt in de zending en de gaven van de Geest, dan op het individuele 

lid dat met de Geest is gedoopt en dit bewijst met ontvangen charismata.  

 
488 Zie Wentsel, Dogmatiek deel 4a, pp. 47-54. 
489 V.M. Kärkkäinen, ‘The Church as the Fellowship of Persons: An Emerging Pentecostal Ecclesiology of Koinonia’, 
PentecoStudies, vol. 6, nr. 1, 2007, p. 2. 
490 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, pp. 35-36; Kärkkäinen, ‘The Church as the Fellowship of Persons’, pp. 3, 9; P. Althouse, 
Spirit of the Last Days: Pentecostal Eschatology in Conversation with Jürgen Moltmann (London, New York: T & T Clark Int., 
2003), pp. 196-197. 
491 Althouse, Spirit of the Last Days, pp. xii, 158, 193-194. 
492 Voor de opvattingen van enkele moderne pinkstertheologen zij verwezen naar Spirit of the Last Days: Pentecostal 
Eschatology in Conversation with Jürgen Moltmann. Deze theologen zijn echter niet representatief voor de 
pinksterbeweging. Hun opvattingen staan dichter bij die van Moltmann dan van traditionele pinkstertheologen. 
493 C. van der Kooi, ‘The Wonders of God: A Reformed Perspective on Luke’s Baptism in the Holy Spirit’, PentecoStudies, vol. 
7, nr. 1, 2008, p. 41; A.W. Zwiep, ‘Luke’s Understanding of Baptism in the Holy Spirit: An Evangelical Perspective’, 
PentecoStudies, vol. 6, nr. 2, 2007, pp. 134, 136; Kärkkäinen, ‘The Church as the Fellowship of Persons’, p. 9; Wentsel, 
Dogmatiek deel 4a, pp. 35, 46, 48, 50. 



67

Beiden zijn wel van mening dat de charismata krachten en vermogens zijn die tezamen dienen tot 

opbouw van de gemeente als charismatische gemeenschap.494 Ieder ontvangt het zijne en alles dient 

tot opbouw van de gemeente en de verbreiding van het koninkrijk van God:495 “The presence of 

koinonia and the eschaton makes the church’s existence to be essentially an eschatological 

community.”496 De relatie tussen de gemeente en het koninkrijk van God bij Moltmann en de 

pinksterbeweging verschilt niet veel: “De gemeente is niet identiek aan het koninkrijk van God, want 

het koninkrijk is groter dan de gemeente. Maar de gemeente is hier en nu het instrument van het 

koninkrijk [..].”497 

Moltmanns visie op de charismata is breder dan die van de pinksterbeweging en sluit meer aan op de 

natuurlijke geschapenheid van de mens. Het natuurlijke leven en de natuurlijke gaven worden door 

de Geest charismatisch gevuld. Zo wordt ook jood- en vrouw-zijn bijvoorbeeld tot een charisma. De 

pinksterbeweging benadrukt sterker het bovennatuurlijke karakter van de (bijzondere) charismata 

(conform 1 Kor. 12) als uitvloeisel van de doop met de Geest.498 Dat legt ook een accent op de 

exclusiviteit van de gelovigen met hun charismata. Moltmann legt het accent niet op de exclusiviteit 

van de gelovigen maar op de verantwoordelijkheid van de gelovigen. De doop en de charismata 

staan bij hem in het teken van het vervullen van een roeping c.q. het participeren in de messiaanse 

zending van Christus:499 “Darum wird auch die charismatische Ekklesiologie erst darin realistisch, dass 

sie den Geist mitten in den geistlosen Verhältnissen der Welt offenbar macht.”500 De charismatische 

gemeente is bij Moltmann geen exclusieve maar een open en inclusieve gemeenschap zagen we hier-

boven reeds (zie §5.6).501 Door de zending van de Geest worden mensen opgenomen in de 

trinitarische geschiedenis van God met de wereld en wordt hun leven in z’n geheel ‘charismatisch 

gevuld’.  

 

Zowel bij Moltmann als de pinksterbeweging vormt de charismatische gemeentestructuur het 

uitgangspunt voor reflectie op de ambten, alhoewel het ambt een geringe plaats inneemt bij de 

pinksterbeweging. Ambten zijn niet meer en niet minder dan specifieke charismata voor de leiding 

en de opbouw van de gemeente. Het zijn geïnstitutionaliseerde charismata, waar in de gemeente 

altijd behoefte aan is. Van een hiërarchische orde dient echter geen enkele sprake te zijn. De ambten 

zijn slechts functioneel. De vervulling van de ambten zal doorgaans aansluiten bij de natuurlijke 

bekwaamheden van bepaalde leden van wie de Geest ‘gebruikmaakt’.502 

Een verschil tussen Moltmann en de traditionele pinksterbeweging is de relatie tussen de gemeente 

en de maatschappij. De pinksterbeweging was meer intern gericht en ontwikkelde zich niet tot een 

kritische factor in de maatschappij, omdat het leven in de gemeente sterk op de redding uit de 

 
494 G.P. Duffield & N.M. van Cleave, Woord en Geest – Hoofdlijnen van de theologie van de pinksterbeweging (Kampen: Kok, 
1999), pp. 348, 351; Moltmann, Kirche  in der Kraft des Geistes, p. 323. 
495 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 208. 
496 Kärkkäinen, ‘The Church as the Fellowship of Persons’, p. 10. 
497 Duffield & Van Cleave, Woord en Geest, p. 479. 
498 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 68; Duffield & Cleave, Woord en Geest, pp. 351, 354-355; Berkhof, Christelijk Geloof, p. 
394. 
499 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 133. 
500 Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes, p. 52. 
501 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, pp. 132-133. 
502 Duffield & Van Cleave, Woord en Geest, p. 351; Kärkkäinen, ‘The Church as the Fellowship of Persons’, pp. 4-5. 
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wereld en het leven na dit leven werd gericht: “For early Pentecostals, a fervent, intense 

eschatological hope at times blurred the meaning of this-worldly efforts: Why invest in a world that 

was passing?”503 De traditionele visie was dat mensen door de Geest worden gered uit deze wereld 

zonder toekomst, in de samenkomst het leven uit de Geest beleven, ondanks alle ellende in de 

wereld en het persoonlijke leven, en moed putten uit de toekomst.504 

Bij Moltmann dient de charismatische gemeente juist op deze wereld gericht te zijn om haar te 

veranderen, aangezien er hoop is voor de hele wereld. Zo kan hij het charisma van de profetie 

invullen door zich openlijk uit te spreken tegen sociaal onrecht (zoals de oudtestamentische profeten 

ook deden). De charismata staan immers ten dienste van de realisering van het koninkrijk van God en 

het herstel van alle dingen: “Das Reich Gottes ist vielmehr der eschatologische Frühling der ganzen 

Schöpfung. Die charismatische Erfahrung ist darum die Erfahrung, dass dieses alt gewordene, 

verfehlte und mit Verfehlungen beladene Leben wieder zu blühen beginnt und also wieder jung 

wird.”505 Dit houdt verband met een antirevolutionaire apocalyptische ecclesiologie bij de 

pinksterbeweging versus een revolutionaire messiaanse ecclesiologie bij Moltmann (zie inl. H5). 

Moltmann geeft zelf ook een aansporing voor de pinkster-charismatische beweging: “Wenn 

Charismen nicht dazu gegeben werden, um aus dieser Welt in eine religiöse Traumwelt zu fliessen, 

sondern zum Zeugnis der befreienden Herrschaft Christi in den Konflikten dieser Welt, dann darf die 

‘charismatische Bewegung’ nicht zu einer unpolitischen oder gar entpolitisierenden Religion 

werden.”506 

Bij Moltmann is het eschatologische, bevrijdende, collectieve en dienende perspectief op de 

charismata dominant, terwijl bij de traditionele pinksterbeweging het individuele, bevestigende en 

onmiddellijke perspectief overheersend is. Bij Moltmann ligt het accent op de eschatologische 

anticipatie op het koninkrijk en de voorlopigheid van de herschepping en bij de pinksterbeweging op 

de eschatologische vervulling van Gods beloften aangaande de Geest en Zijn manifestatie in het 

heden. In pinkstergemeentes heeft daarnaast niet per definitie iedereen de doop met de Geest en de 

daaruit voortvloeiende charismata ontvangen, terwijl Moltmann dat niet problematiseert en de 

begaafdheid van de hele charismatische gemeente als uitgangspunt neemt.507 

Bij Moltmann staan de charismata verder in het brede perspectief van de trinitaire geschiedenis van 

God met de wereld, terwijl ze bij de traditionele pinksterbeweging in het smallere perspectief van 

het werk van de Geest in het leven van de gelovigen hier en nu en de gemeente staan. De charismata 

staan bij de pinksterbeweging sterker in het teken van dienst aan het lichaam van Christus, de 

gemeente.508 Moltmann benadrukt meer het dienende karakter van de charismata ten opzichte van 

de wereld.509 Bij moderne pinkstertheologen heeft de transformerende betekenis van de gemeente 

voor de wereld echter meer aandacht gekregen en is de afstand tot Moltmanns visie kleiner 

geworden.510 Moltmann zei zelf in een interview: “The [Pentecoastal, PvdB] movement should not 

 
503 Kärkkäinen, ‘The Church as the Fellowship of Persons, p. 10. 
504 Ibid., p. 5; B.R. Marino, Book Reviews: Peter Althouse, Spirit of the Last Days: Pentecostal Eschatology in Conversation 
with Jürgen Moltmann, p. 160. 
505 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 208. 
506 Ibid., p. 200.  
507 Zwiep, ‘Luke’s Understanding of Baptism in the Holy Spirit, p. 138. 
508 Duffield & Van Cleave, Woord en Geest, pp. 348-350. 
509 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 207. 
510 Althouse, Spirit of the Last Days, pp. 194-195.  
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forget to add the social and political aspects of discipleship to the personal aspect, on which it is 

strong.”511 

De charismatische beweging, de pinksterbeweging en Moltmann hebben wat de pneumatologie 

betreft gemeen dat zij aandacht vragen voor de relatieve zelfstandigheid van de Heilige Geest ten 

opzichte van de Zoon en de eigen werkzaamheid van de Geest die veel meer inhoudt dan het geloof 

in Jezus te bewerken (geen onderschikking van de pneumatologie aan de christologie). De eigen 

werkzaamheid bestaat met name uit de toerusting van de gelovigen met charismata.  

 

6.6 Betekenis van Moltmanns pneumatologische verbreding voor zijn ecclesiologie 

Moltmann heeft vanuit de theologie van de Heilige Geest en vanuit de ervaring van de Geest een 

trinitarische pneumatologie ontwikkeld. Hij wilde hiermee onder andere het theologische dilemma 

openbaring versus ervaring te boven komen en zich te weer stellen tegen het modalisme c.q. de visie 

van Berkhof, waarin de persoonlijkheid van de Heilige Geest wordt opgeheven, en het personalisme 

van H. Mühlen, die de Geest als het goddelijke Wij i.e. de gemeenschap van de Vader en de Zoon 

personifieert.512 Wat voor dit onderzoek met name interessant en relevant is, is de reikwijdte van zijn 

trinitarische pneumatologie en de relatie van zijn gerijpte pneumatologie tot zijn eerder ontwikkelde 

ecclesiologie in Kirche in der Kraft des Geistes. In Kirche in der Kraft des Geistes gaf Moltmann reeds 

een aanzet voor zijn pneumatologie, die hij voltooide in Der Geist des Lebens: eine ganzheitliche 

Pneumatologie, dat ruim 15 jaar later verscheen. Met het verschijnen van Der Geist des Lebens is het 

duidelijk dat Moltmann de Geest op het hele geschapen leven is gaan betrekken en niet alleen op de 

kerk. Zijn pneumatologische verbreding betreft het pneumatische aspect van de hele schepping c.q. 

alles wat leeft. Een belangrijk uitgangspunt voor hem is de vervulling van de belofte uit Joël (3, 1-5) 

ten aanzien van de eschatologische uitstorting van de Geest van God over alle vlees, waarbij het 

‘vlees’ breed wordt geïnterpreteerd als alles wat leeft.513 

Met betrekking tot het charismatische aspect van zijn pneumatologische verbreding is het bij 

Moltmann niet zo duidelijk of hij de charismata alleen op de christenheid c.q. de messiaanse 

gemeenschap betrekt of op al het geschapene. Van Prooijen heeft het geïnterpreteerd als zou ieder 

geschapen wezen niet alleen in de Geest maar ook in de charismata delen: “Here it is once again 

significant to stress that Moltmann has the whole creation in view. The Spirit has descended on all 

flesh and, therefore, the charismata are not limited to the church but given to humanity as a whole 

and even to the whole creation.”514 Ik betwijfel echter of Van Prooijen Moltmann hier juist heeft 

geïnterpreteerd; Moltmann schrijft het in ieder geval nergens met zoveel woorden. Iets van die 

onzekerheid ten aanzien van een correcte interpretatie laat Van Prooijen zelf ook al merken als hij 

schrijft: “If I understand Moltmann correctly, ’charisma’ is basically that what one is intended to be, 

 
511 Valle, ‘Communities of faith and radical discipleship’. 
512 Zie Moltmann, Der Geist des Lebens, pp. 18-28; Wentsel, Dogmatiek deel 4a, pp. 921-922. 
513 Moltmann, ‘De volheid van de gaven van de Geest’, p. 38. Alles wat leeft betekent niet alleen alle mensen, maar ook de 
dieren, de bomen, et cetera. Het moet gezegd worden dat dit een merkwaardige exegese van Joël 3:1-5 betreft, maar daar 
gaan we hier verder niet op in. Het gevoel dringt zich op dat Moltmann niet zozeer een bijbels gefundeerde theologie heeft 
ontwikkeld maar veeleer een bijbels geïnspireerde theologie, waarbij zijn eigen theologische ideologie een grote rol speelt 
bij de interpretatie. 
514 Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 298. 
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i.e. that what one potentially is, what one in the here and now can be in a provisional way by 

participation in God’s liberating indwelling and what one will be in the future of God’s kingdom.”515 

Wentsel heeft Moltmanns pneumatologische werk op dezelfde wijze geïnterpreteerd als Van 

Prooijen. Beiden nemen hiervoor als basis het uitgangspunt van Moltmann dat de Geest op alle vlees 

is uitgestort.516 

Van Prooijen en Wentsel maken geen onderscheid tussen de verbreding van het pneumatische en 

het charismatische aspect van Moltmanns pneumatologie, waarbij ik met het pneumatische de 

algemene werking van de Geest van God in de schepping bedoel en met het charismatische zijn visie 

op de werking van de Geest van Christus in de christelijke gemeente. Moltmann brengt die nuance 

zelf wel aan, aangezien hij een subtiel onderscheid aanbrengt tussen de werking van de Geest van 

God en de Geest van Christus:517 “Pas op grond van de opstanding en verheffing van Jezus Christus 

bestaat in de christenheid de mogelijkheid niet alleen over de Geest van God maar ook over de Geest 

van Christus te spreken, en theologisch een christologische pneumatologie te ontwikkelen. De in God 

en Christus of Vader en Zoon gedifferentieerde eenheid van de oorsprong van de Geest en zijn gaven 

blijft echter bestaan.”518 

Hij is zelf echter ook enigszins ambigu bij de presentatie van zijn visie op de charismata in Der Geist 

des Lebens. Op deze ene plaats schrijft hij: “Leben ist überall begabt. Es gibt kein unbegabtes Leben. 

Es gibt nur die soziale Unterwertung bestimmter Gaben und die Bevorzugung anderer.”519 Dat lijkt 

voor Van Prooijens interpretatie te pleiten. Iets verder schrijft Moltmann echter: “Charismatisch ist 

das ganze Leben und jedes Leben im Glauben, denn der Geist ‘wird ausgegossen auf alles Fleisch’, um 

es lebendig zu machen. Charismatisch werden individuelle Kräfte in den Beziehungen, die den 

gemeinsamen Lebensprozess gestalten.”520 Hier brengt Moltmann een verbinding aan tussen 

charismatisch zijn en geloven c.q. het charismatisch worden van individuele gaven van gelovigen 

door het ontvangen van de Geest. In hoofdstuk IX ‘Die charismatischen Kräfte des Lebens’ behandelt 

Moltmann de charismata in de context van de christenheid en de aanvang van ‘het nieuwe leven’; de 

eerste paragraaf heet ‘Die charismatische Lebendigkeit des neuen Lebens’. De vraag is wat 

Moltmann precies met ‘het nieuwe leven’ bedoelt. 

 

Mijn interpretatie is dat Moltmann het pneumatische aspect op het hele geschapen leven betrekt - 

de hele schepping ademt de Geest van God - terwijl hij het charismatische aspect alleen op het 

herschapen leven, het nieuwe leven, blijft betrekken. Wentsel heeft zijn interpretatie gebaseerd op 

§5 uit hoofdstuk IX van Der Geist des Lebens. Moltmann maakt daar echter expliciet een onderscheid 

tussen het geschapene en het herschapene wat betreft de werking van de Geest als hij schrijft: “Im 

Unterschied zur Welt der Schöpfung und der geschichtlichen Werke Gottes wird der Heilige Geist 

ausgegossen auf alle Fleisch [..] und in unsere Herzen (Röm 5,5). Aus dem Geist wird man von neuem 

geboren (Joh 3,3). [..] Die Geistesgaben werden nicht geschaffen, sondern entspringen aus ihrer 

Quelle, dem Heiligen Geist. Es sind göttliche Kräfte. Der lebendigmachende Geist erfüllt die 

 
515 Ibid., pp. 298-299. 
516 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 928. 
517 Moltmann, ‘De volheid van de gaven van de Geest’, pp. 41-42. 
518 Ibid., p. 41. 
519 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 194. 
520 Ibid., p. 196. 
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Schöpfung mit ewigem Leben, indem er auf alle kommt und ihnen einwohnt. In der Erfahrung des 

Heiligen Geistes wird eine andere Gottespräsenz offenbar als in der Schöpfung im Anfang.”521 Het 

moet gezegd worden dat ook deze passage weer enigszins ambigu is, maar in samenhang met andere 

passages is duidelijk dat Moltmann het uitgestort worden van de Geest op alle vlees eschatologisch 

bedoelt en niet in voltooide zin: “Die Kirche Christi versteht sich als geschichtlichen Anfang dieses 

eschatologischen Geschehen und stellt sich in den kosmischen Zusammenhang dieser Wieder-

bringung aller Dinge.”522 In 1999 zegt hij het nog duidelijker: “De Geest van Christus die werkt in de 

gemeente van Christus, is dan om zo te zeggen de eerste golf van de zich ‘op alle vlees’ uitstortende 

energieën van de Geest Gods.”523 In de christelijke gemeenschap worden de geschapen mogelijk-

heden en gaven charismatisch gevuld door de Geest: “Im Zusammenfallen des Christusglaubens und 

der Parausiehoffnung entfaltet sich diese Gemeinschaft im Raum des Heiligen Geistes zu einer 

charismatischen Gemeinde, deren Möglichkeiten und Fähigkeiten lebendig gemacht werden. Der 

charismatisch gelebte ‘Leib Christi’ versteht sich als Vorgabe und Anfang der Neuschöpfung aller 

Dinge und ist so Tempel des Heiligen Geistes.”524 

Dat neemt bij Moltmann niet weg dat de Geest ook buiten de kerk werkt: “Der Heilige Geist ist nicht 

an die Kirche gebunden. Es geht dem Heiligen Geist nicht um die Kirche an sich, es geht ihm mit der 

Kirche wie mit Israel um das Reich Gottes, die Wiedergeburt des Lebens und die Neuschöpfung aller 

Dinge.”525 Binnen de christenheid worden de eschatologische krachten en werkingen van de Geest 

echter reeds inzonderheid ervaren.526 Bij Moltmann is de kerk de avantgarde van de nieuwe 

schepping: “The presence of the Word and the Spirit of God in the church of Christ is the initial 

manifestation of the presence of the Word and the Spirit of God in the renewed creation of all things. 

Essentially the church is cosmic oriented.”527 De kerk is de representatie van wat komen gaat.528 

Moltmann spreekt ter onderbouwing van mijn interpretatie in het artikel ‘Pinksteren en de theologie 

van het leven’ expliciet van de Geest van de schepping en de Geest van de herschepping: “Zoals de 

Geest van de schepping, zo brengt ook de Geest van de herschepping levensgemeenschappen tussen 

mensen en ook tussen mensen en alle andere wezens tot stand. Herschepping heft de vleselijkheid 

niet op, maar vernieuwt haar tot eeuwige vitaliteit.”529 Over de scheppende Geest zegt hij: “Allen zijn 

uit de levensadem van God in het bestaan geroepen en worden door Hem in een 

levensbevorderende scheppingsgemeenschap ‘omvat gehouden’.”530 

Het is dus te kort door de bocht door te beweren dat Moltmann stelt dat alle schepselen delen in de 

charismata, zoals Van Prooijen en Wentsel doen. De charismata blijven deel uitmaken van de 

herschepping door de Geest en worden alleen in het nieuwe leven werkzaam en ervaren. Moltmann 

maakt namelijk onderscheid tussen het geschapen zijn met de levensadem van de Geest en het 

 
521 Ibid., pp. 225-226. 
522 Ibid., p. 243. 
523 Moltmann, ‘De volheid van de gaven van de Geest’, pp. 41-42. Merk ook het gebruik van de woorden ‘aanbreken’ en 
‘ontstaat’ op pag. 38 op.  
524 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 82. 
525 Ibid., p. 243. 
526 Ibid., p. 244. 
527 J. Moltmann, ‘The Scope of Renewal in the Spirit’, Ecumenical Review, vol. 42, issue 2, 1990, pp. 98-106, p. 102. 
528 Moltmann, ‘Pinksteren en de theologie van het leven’, p. 142. 
529 Ibid., p. 143. 
530 Ibid., p. 143. 
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ontvangen van de gave van de Geest door de gelovigen als het begin van het nieuwe leven, de 

herschepping:531 “De Geest van God is meer dan een gave van God naast alle andere gaven; heilige 

Geest is de onbegrensde tegenwoordigheid van God, waarin ons leven ontwaakt, helemaal levend 

wordt en met krachten van de Geest begiftigd wordt.”532 

De onduidelijkheid wordt mijns inziens veroorzaakt door het feit dat het niet helemaal duidelijk 

wordt bij Moltmann hoe de Geest van de schepping en de Geest van de herschepping zich tot elkaar 

verhouden. Dat lijkt een kwestie van tijd te zijn aangezien er sprake is van een sterke continuïteit 

tussen schepping en herschepping533: “The continuity of creation and new creation is created by the 

Spirit’s act of restoring the old creation in the eschatologically transcendent new creation.”534 De 

Geest van God Die schept, wordt de Geest van Christus Die herschept in de geschiedenis van God 

met de wereld. Daar komt bij dat Moltmann de charismata nauw betrekt op wat in de schepping 

voorhanden is; door de Geest wordt het natuurlijke leven charismatisch gevuld.     

 

Moltmann rekt de betekenis van het begrip ‘Gemeinde’ wel op in Der Geist des Lebens vergeleken 

met Kirche in der Kraft des Geistes: “Es gibt zwei Zugänge zur Gemeinde: einmal durch den Glauben 

an Christus, vermittelt durch Wort und Sakrament und Gemeinschaft; zum anderen durch die 

Mitarbeit am Reich Gottes, für das die Gemeinde da ist, in politischen Initiativgruppen, sozialen 

Selbhilfegruppen und diakonischen Werken.”535 De gemeente is nu dus breder dan de kerk geworden 

om het zo te zeggen. De verbinding ligt in de gedeelde ervaring van de levenscheppende Geest Die 

‘op alle vlees komt’.536 De Geest wordt volgens Moltmann ook ‘op vlees buiten de kerk uitgestort’: 

“Weil der Geist ausgegossen wird ‘auf alles Fleisch’, kann damit nicht nur das kirchliche Fleisch 

gemeint sein. Auch kulturelle Erfahrungen und Bewegungen sind vom Geist durchdrungen. [..] Der 

pneumatologische Kirchenbegriff nimmt Kirche und Kultur in der Wechselwirkung geistlicher, d.h. 

lebendigmachender Impulse an ‘allem Fleisch’ wahr.”537 Er ontstaat bij Moltmann dus eigenlijk een 

kerk in enge zin en een kerk in ruime zin. 

 

Er vindt in Der Geist des Lebens een relativering van de messiaanse rol van de kerk in de wereld 

plaats. Naast de kerk vervullen ook vredesgroepen, milieugroepen, emancipatiegroepen, 

derdewereldgroepen, zelfhulpgroepen (voor bijvoorbeeld alcoholisten, gescheidenen, HIV-

besmetten, etc) een messiaanse rol in de samenleving: “Die Kirche versteht sich als das Volk, das sich 

in der Nähe des kommenden Reiches versammelt. Was die Gruppen für Gerechtigkeit, Frieden und 

die Bewahrung der Schöpfung tun, ist ‘Reich Gottes Arbeit’.”538 Dergelijke groepen kunnen christelijk 

geïnspireerd zijn maar kregen geen plek in de kerk. Volgens Moltmann behoren zij wel tot de 

Christusgemeenschap die breder is dan de kerk in enge zin: “Es ist im Blick auf die Jesusgeschichten 

der Evangelien klar, dass die Gemeinschaft Christi über den Kreis der Glaubenden hinausgeht und die 

Mt 25 genannten Armen, Kranken und Ausgestossenen konstitutiv und wesentlich und nicht nur 

 
531 Ibid., p. 194. 
532 Moltmann, ‘Pinksteren en de theologie van het leven’, p. 135. 
533 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 23. 
534 Bauckham, ‘Jürgen Moltmann’, p. 222. 
535 Moltmann, Der Geist des Lebens, p. 255. 
536 Ibid., p. 255. 
537 Ibid., pp. 253-254. 
538 Ibid., p. 255. 
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beiläufig und fürsorglich dazugehören. Wo aber Christus ist, ist auch der lebendmachende Geist.”539 

In Kirche in der Kraft des Geistes kwam dit ook reeds naar voren bij de kerk als presentie van Christus 

(zie §5.7). 

 

Het gaat Moltmann in Der Geist des Lebens meer om het universele werk van de Geest dan de 

participatie van de kerk in de zending van de Geest en de rol van de kerk in de wereld, zoals in Kirche 

in der Kraft des Geistes nog het geval was.540 Iedere sfeer of messiaanse groep heeft een eigen 

roeping. Hierbij grijpt Moltmann terug op de leer van de mandaten van Bonhoeffer en de 

apostolaatstheologie.541 Moltmann bepleit een samenwerking tussen de kerk en al deze groepen en 

verbanden, terwijl de een de ander de vrijheid geeft, omdat zij allen dienstbaar zijn aan hetzelfde 

doel: het koninkrijk van God.542 Van Prooijen vat het zo samen: “Although the Christ event remains 

decisive as a particular event announcing the universal messianic future, the church, as the vehicle of 

this future, no longer has to bring this message of the kingdom to the world by including others in 

this movement from the one particularity to the one universal focus - it can proclaim the kingdom of 

God within the universal horizon of the Spirit who descended on all flesh.”543 

Moltmanns pneumatologie is uitgelopen op eschatologisch panentheïsme, wat hem ook veel kritiek 

heeft opgeleverd.544 Zo schrijft hij: “Het wonderlijke is dat de heilige Geest hier [in het uitgegoten 

worden op alle vlees, PvdB] niet als een goddelijke persoon, maar als een goddelijk element 

beschouwd wordt. Hij wordt ‘gezonden’ en Hij ‘komt’, maar als een waterstroom breidt Hij zich over 

alles wat leeft uit en doordringt alles.”545 Panentheïsme betekent dat de hele schepping deelt in de 

Geest van God en dus in God zelf:546 “Is de heilige Geest de bijzondere tegenwoordigheid van God,  

dan wordt in de ‘uitstorting van Gods Geest’ alle vlees vergoddelijkt, want wat uit God komt is 

goddelijk en eeuwig als God zelf.”547 De klassieke theologie heeft echter altijd duidelijk een grens 

aangebracht tussen schepselen die Gods Geest ontvangen en God zelf. Het ontvangen van de gave 

van de Heilige Geest betekent nog niet dat de mens vergoddelijkt wordt. Een mens blijft een mens 

als schepsel en God blijft God als Schepper.548 

De ontwikkeling van Moltmanns ecclesiologie en pneumatologie vanaf het verschijnen van Kirche in 

der Kraft des Geistes tot aan Der Geist des Lebens kunnen we als volgt typeren: Terwijl het accent 

aanvankelijk lag op de zending van de Geest in de wereld waarin de kerk participeert, verschoof dit 

naar de Geest Die uitgestort wordt op alle vlees inclusief de kerk.549 Het accent verschoof van de kerk 

als bevrijdende gemeenschap in de wereld (in relatie tot onderdrukking en onrechtvaardige 

maatschappelijke structuren, zie §5.3) naar de kerk als een element in het bevrijdende werk van de 

 
539 Ibid., p. 258. 
540 Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 300. 
541 Ibid., pp. 300-301. 
542 Moltmann, Der Geist des Lebens, pp. 254-257. 
543 Van Prooijen, Limping but Blessed, pp. 305-306. 
544 Bauckham, The Theology of Jürgen Moltmann, p. 22. 
545 Moltmann, ‘Pinksteren en de theologie van het leven’, p. 136. 
546 Moltmann, Der Geist des Lebens, pp. 225-227; Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 928. Zie ook Moltmann, ‘The Scope of 
Renewal in the Spirit’, pp. 98-106. 
547 Moltmann, ‘Pinksteren en de theologie van het leven’, p. 136. 
548 Wentsel, Dogmatiek deel 4a, p. 929. 
549 Van Prooijen, Limping but Blessed, p. 306. 



74

Geest in de schepping.550 Kerk kreeg verder een ruimere betekenis aangezien christenen ook in 

andere gemeenschappen dan de kerk - zoals familieverbanden, zelfhulpgroepen, milieu- en vredes-

groepen - delen in het herscheppende werk van de Geest. Het eschatologische perspectief bleef de 

volle doorbraak van het koninkrijk van God in de wereld maar werd nu panentheïstisch gevuld; God 

zendt niet alleen Zijn Zoon en Zijn Geest in de wereld maar doordringt uiteindelijk Zijn hele schepping 

met Zichzelf.551 

550 Ibid., pp. 296, 300, 303, 306. 
551 Wynne, ‘Serving the Coming God’, p. 448; Bauckham, ‘Jürgen Moltmann’, p. 221. 
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7 Conclusies 

Moltmanns ecclesiologische werk kent eigenlijk drie momenten. In 1959 verscheen zijn eerste 

ecclesiologische werk Die Gemeinde im Horizont der Herrschaft Christi. Neue Perspektiven in der 

protestantischen Theologie. Het betrof een klein werk van 35 pagina’s. In 1975 publiceerde hij zijn 

ecclesiologische hoofdwerk Kirche in der Kraft des Geistes: ein Beitrag zur messianischen 

Ekklesiologie. In dit werk legde hij tevens de pneumatologische basis in verband met het 

charismatisch-pneumatische karakter van zijn ecclesiologie. Het accent ligt echter nog op het 

christologische c.q. messiaanse karakter van zijn ecclesiologie. In 1991 kwam zijn pneumatologische 

hoofdwerk Der Geist des Lebens: eine ganzheitliche Pneumatologie gereed, waarin de kerk als 

charismatische gemeenschap opnieuw ter sprake wordt gebracht. Het biedt niet zozeer een 

vernieuwing als wel een aanvulling op wat hij hierover in Kirche in der Kraft des Geistes schreef. Voor 

het onderhavige onderzoek naar Moltmanns ecclesiologie was de volgende vraagstelling 

geformuleerd: 

 

Welke kenmerken draagt het messiaanse en charismatische karakter van Moltmanns ecclesiologie en 

in welke historisch-theologische context heeft Moltmann zijn ecclesiologie ontwikkeld? 

 

Moltmanns ecclesiologie draagt een messiaans en charismatisch karakter corresponderend met de 

participatie van de kerk in de zending van de Zoon en van de Geest in deze wereld ter wille van de 

realisering van het koninkrijk van God. Dit alles speelt zich bij Moltmann af binnen de trinitarische 

geschiedenis van God met de wereld. Dat is het framework van zijn ecclesiologie. Daarom is zijn 

ecclesiologie ook ontwikkeld in relatie tot de christologie, pneumatologie en eschatologie en hangen 

deze ‘logieën’ bij hem nauw met elkaar samen. Het resultaat is Moltmanns messiaanse en 

charismatisch-pneumatologische ecclesiologie. In dit onderzoek is het messiaanse en charismatische 

karakter van Moltmanns ecclesiologie geanalyseerd aan de hand van een negental deelvragen, 

waarop hieronder antwoorden zijn geformuleerd: 

 

1. In welke historisch-theologische context heeft Moltmann zijn ecclesiologie ontwikkeld en hoe 

is hij daardoor beïnvloed? 

Moltmanns ecclesiologie is een ronduit contextuele ecclesiologie. Zijn visie op de kerk heeft zich 

ontwikkeld tegen de achtergrond van de secularisatietheologie en het gedachtegoed van Bonhoeffer 

en in de context van de bevrijdingsbeweging (als uitvloeisel van de basisgemeentebeweging en de 

politieke theologie), de charismatische beweging en de oecumenische beweging. Deze kerkelijke en 

theologische bewegingen hebben alle doorgewerkt in zijn ecclesiologie. In het bijzonder moet nog de 

Nederlandse apostolaatstheologie (met name van Van Ruler) genoemd worden. Na de kennismaking 

met Van Ruler in 1957 en zijn koninkrijk-van-God-theologie zag Moltmann nieuw perspectief voor de 

theologie na Barth. En dat perspectief was een theologie van hoop op het koninkrijk van God. 

Moltmanns ecclesiologie ligt theologisch dan ook ingebed in de eschatologie, waarbij niet de kerk 

maar het koninkrijk van God centraal staat. De focus van zijn ecclesiologie ligt bij de kerk als 

voorlopige presentie van het koninkrijk van God in deze wereld. 
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2. Welke kritiek heeft Moltmann op het kerk-zijn van traditionele volks- en staatskerken? In 

hoeverre is deze kritiek als dopers te typeren? 

Moltmanns kritiek op de traditionele kerken richt zich op de kerk als religieus verzorgingsinstituut 

zonder voldoende kritische distantie tot de staat. Tegelijkertijd richt hij zijn pijlen op de klerikale 

structuur van de kerk waarbij het priesterschap van alle gelovigen onderontwikkeld bleef en radicaal 

discipelschap nooit van de grond gekomen is. Zijn kritiek vertoont sterke parallellen met de doperse 

beweging uit de tijd van de Reformatie, waarbij radicaal discipelschap en een radicale scheiding 

tussen kerk en staat wel doorgevoerd werden. Dit lijkt ook het ideaal van Moltmann te zijn. De kerk 

moet zich politiek opstellen als kritische factor in de samenleving om het koninkrijk van God reeds 

gestalte te geven in de wereld en tegelijkertijd hoop te verkondigen voor de armen en de 

onderdrukten. 

 

3. Wat is kenmerkend voor het messiaanse karakter van Moltmanns ecclesiologie? 

Messiaans betekent bij Moltmann christologisch gefundeerd en eschatologisch georiënteerd, dat wil 

zeggen bepaald door de levensgeschiedenis van Jezus en gericht op de realisering van het koninkrijk 

van God in de wereld. Er kunnen diverse aspecten van het messiaanse karakter van Moltmanns 

ecclesiologie onderscheiden worden.  

Ten eerste is de kerk de anticipatie van het koninkrijk van God; zie hieronder. 

Ten tweede is de kerk als messiaanse gemeenschap een gezondene in deze wereld, participerend in 

de zending van de Zoon. De kerk is daarom per definitie een missionaire kerk.  

Ten derde is de kerk een bevrijdende gemeenschap in zoverre zij leeft uit de opstandings-

werkelijkheid van Christus en anderen bevrijding brengt door hen het evangelie te verkondigen en in 

verzet te komen tegen structuren die anderen onderdrukken.  

Ten vierde is de kerk in deze wereld een vierende gemeenschap, omdat zij leeft vanuit de hoop van 

de opstanding en gericht is op de komst van het koninkrijk van God. Hier beleeft de messiaanse 

gemeenschap reeds de vreugde van de vergeving, de verlossing en de bevrijding; het is het feest van 

de ‘exodusgemeente’ op weg naar het eschaton.  

Ten vijfde is de kerk in de geschiedenis een lijdende gemeenschap zolang het koninkrijk van God nog 

niet ten volle doorgebroken is. Zij lijdt plaatsbekledend, participerend in de zending van Christus als 

priester; dat wil zeggen lijden met het heil i.c. de bevrijding van anderen op het oog. 

Ten zesde moet de messiaanse gemeenschap een open en inclusieve gemeenschap zijn waarin 

iedereen wordt geaccepteerd zoals men is, analoog aan de open triniteit van God waarin mensen in 

de geschiedenis opgenomen worden door de zending van de Zoon en van de Geest. Behalve een 

open gemeenschap is deze gemeenschap ook egalitair, dat wil zeggen dat er geen hiërarchie heerst 

en iedereen gelijk is. Ook dit aspect staat in verband met de triniteit waarbinnen volgens Moltmann 

ook geen hiërachie maar onderlinge liefde heerst. 

 

Kerk-zijn is bij Moltmann de facto de presentie van de eschatologische Christus in de geschiedenis. 

Christus is present waar geparticipeerd wordt in Zijn zending, en daar is de kerk. De kerk staat in het 

bijzonder ten dienste van de armen. Wat aan hen gedaan wordt, wordt in feite aan Christus gedaan, 

omdat Hij in hen aanwezig is.   
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4. Hoe verhoudt de kerk zich bij Moltmann tot het koninkrijk van God? 

De kerk is de voorlopige presentie van het koninkrijk van God in deze wereld. De kerk verkondigt de 

hoopvolle komst van dit koninkrijk in de wereld. Zij is het koninkrijk niet zelf, maar anticipeert en 

realiseert dit koninkrijk in de eschatologisch gerichte geschiedenis.  

Voor Moltmann heeft een messiaanse kerk in eerste instantie niet de rol om de wereld te 

christianiseren of aan kerkvoortplanting te doen, maar om de wereld te ‘messianiseren’; dat 

betekent het realiseren van het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is breder dan de kerk. Het 

gaat om de dienstbaarheid van Christus aan de wereld. De kerk doet dat in haar participatie aan de 

zending van de Zoon; daarom draagt zij in de wereld ook Zijn kenmerken. Een messiaanse kerk is per 

definitie gericht op het heil van de wereld en niet alleen op haar eigen heil. De kerk is een middel 

maar niet het doel.  

 

5. Welke gevolgen heeft Moltmanns messiaanse ecclesiologie voor zijn visie op de 

sacramenten?  

Moltmanns visie op de kerk als gezondene in de wereld leidt tot een pleidooi voor de 

volwassendoop. Het gaat hem daarbij echter niet primair om de redding van de dopeling en de 

toetreding tot de ware gemeente, zoals bij de baptisten, maar om het bewust aanvaarden van een 

roeping als discipel in deze wereld. Het heeft dan ook de voorkeur om bij hem te spreken van een 

voorkeur voor de roepingsdoop, waarin de dopeling verantwoordelijkheid voor de wereld op zich 

neemt. 

Wat de maaltijd van de Heer betreft, pleit Moltmann voor een open maaltijd voor allen, in lijn met 

het open en inclusieve karakter van de messiaanse gemeente. De maaltijd van de Heer vormt een 

anticipatie op de volle realisering van het koninkrijk van God. Moltmann weet zich hierbij 

geïnspireerd door de eschatologische maaltijd van alle volkeren op de berg Sion zoals beloofd in Jes. 

25. 

 

6. Wat is kenmerkend voor het charismatische karakter van Moltmanns ecclesiologie? 

Moltmanns relatief late aandacht voor de Geest met het verschijnen van Kirche in der Kraft des 

Geistes in 1975 is verklaarbaar vanuit de beperkte plaats van de Heilige Geest in de dialectische 

theologie. De pneumatologie krijgt bij hem een volwaardige plaats naast de christologie. Beide 

worden geplaatst binnen het raamwerk van de trinitarische geschiedenis van God met de wereld 

door de zending van de Zoon en de zending van de Geest. De Geest noemt hij het sacrament van de 

kerk aangezien de Geest het koninkrijk dat komen gaat bemiddelt in de geschiedenis, waarvan de 

messiaanse gemeente een concretisering is. 

De theologische inspiratie voor Moltmanns visie op de charismata ontving hij onder andere van zijn 

docent Nieuwe Testament Käsemann, die hem inwijdde in de exegese van Paulus inzake de 

charismatische structuur van de gemeente, en van Küng die in 1967 Die Kirche publiceerde, waarin 

hij expliciet aandacht besteedde aan de charismatische structuur van de kerk. Daarnaast is hij 

onmiskenbaar beïnvloed door de pinkster-charismatische spiritualiteit waarmee hij kennismaakte in 

het kader van zijn participatie in de WRK en de ervaring met dergelijke kerken tijdens zijn vele reizen 

naar alle delen van de wereld.  

Voor Moltmann is pneumatisch aanvankelijk vrijwel identiek aan charismatisch. Het ligt bij hem in 

het logische verlengde ervan. Wie de Geest ontvangt, wordt vanzelfsprekend ‘charismatisch gevuld’, 
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wat betrekking heeft op de hele mens. Voor Moltmann is charisma een breed begrip. Hij verstaat er 

alles onder wat door de Geest charismatisch gevuld en gebruikt kan worden. Iedere natuurlijke gave 

en conditie kan tot een charisma worden. Dat kan in de vorm van een ambt, een bijzondere uiting als 

tongentaal, vrouw-zijn, jood-zijn, maar ook in de vorm van een handicap of een andere vorm van 

lijden. De Geest kan alles tot een charisma maken, wanneer het een plaats krijgt in de realisering van 

het koninkrijk van God. 

 

7. Welke gevolgen heeft Moltmanns charismatische ecclesiologie voor zijn visie op de ambten? 

Het ambt is niet meer en niet minder dan een geïnstitutionaliseerd charisma. Voor de invulling van 

de ambten maakt de Geest gebruik van de natuurlijke gaven van de leden van de messiaanse 

gemeente. Het ambt krijgt bij Moltmann geenszins gezag tegenover de ‘gewone’ gemeenteleden. In 

feite heeft iedereen een ambt in de gemeente; allen delen immers door de Geest in het profetische, 

priesterlijke en koninklijke ambt van Christus.  

 

8. Hoe verhoudt Moltmanns visie op de charismata zich tot die van de pinksterbeweging? 

Vergeleken met de pinksterbeweging legt Moltmann het accent minder op de bijzondere charismata 

en meer op het charismatisch gevulde natuurlijke bestaan. De nadruk ligt verder meer op de 

gemeente als collectief, die deelt in de zending van de Geest, dan op het individuele lid dat met de 

Geest gedoopt is. Daarnaast neigt de pinksterbeweging ertoe het accent op de exclusiviteit van de 

gemeente te leggen, terwijl Moltmann juist het inclusieve karakter op de voorgrond plaatst. Bij 

Moltmann staan de charismata verder in het brede perspectief van de trinitaire geschiedenis van 

God met de wereld, terwijl ze bij de traditionele pinksterbeweging meer in het smallere perspectief 

van het werk van de Geest in het leven van de gelovigen en de gemeente staan. 

 

9. Welke betekenis heeft de verbreding van Moltmanns pneumatologie voor zijn ecclesiologie? 

In zijn latere werk, met name in Der Geist des Lebens, wordt zijn pneumatologie verbreed tot een 

universalistische pneumatologie. De verbreding heeft met name betrekking op de werking van de 

Geest van God in de hele schepping. De charismatische visie op de gemeente blijft echter 

gehandhaafd en de charismata blijft hij behandelen in de context van de herschepping en de 

christenheid. De ervaring van de charismata behoort tot de eerste realisering van de belofte van de 

uitstorting van de Heilige Geest op ‘alle vlees’. De charismata vloeien voort uit de zending van de 

Geest van Christus en dienen tot opbouw van de gemeente en missionaire dienst aan de wereld tot 

realisering van het koninkrijk van God, dat niet minder is dan de herschepping van alle dingen en de 

wedergeboorte van alles wat leeft. 
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Summary 

This thesis is about the messianic and charismatic character of Moltmann’s ecclesiology. It starts with 

an overview of Moltmann’s life and theological works. Then the development of his ecclesiology in 

the sixties and seventies has been placed in the theological and societal context of that time. 

Secularization theology, the charismatic and ecumenical movement, political and liberation theology, 

and the Dutch apostolate theology have been identified and described as relevant context. It 

continues with Moltmann’s critic on traditional churches by four issues: the pastoral church for the 

people, clericalism, natural generation of the church and the bond of church and state. This chapter 

ends with a comparison of Moltmann’s critic with that of the anabaptist tradition. The conclusion has 

been drawn that Moltmann’s critic can be regarded as an anabaptist position. Against this 

background Moltmann’s proposal for a messianic and charismatic ecclesiology has been analysed.  

 

The interest of Moltmann’s proposal for a messianic and charismatic ecclesiology is the development 

of the church into a mature and responsible community. The messianic and charismatic character of 

his ecclesiology cling together like the mission of the Son and the mission of the Spirit in the world. 

The framework of the mission of the Son and the Spirit is the trinitarian history of God with the 

world. The church participates in the mission of the Son and the mission of the Spirit corresponding 

with the messianic and charismatic character of the church. The analysis of Moltmann’s ecclesiology 

is done by the investigation of the different aspects of the messianic and the charismatic character of 

it. The main source for this analysis was his Kirche in der Kraft des Geistes (1975). For the analysis of 

the charismatic character Der Geist des Lebens (1991) was a second important source.  

In the view of Moltmann the church is sent in the world in the name of Christ and in the power of the 

Holy Spirit to realize the kingdom of God on earth. In the name of Christ means participating in the 

features of the mission and the life of Jesus. In the power of the Spirit means charismatically fulfilled 

and powered to the building up of the christian community and serving the realization of the 

kingdom of God in the world. The church presents Christ in history and operates in the power of the 

Spirit. 

 

Regarding the messianic character seven aspects are investigated and considered: 1. the church as 

anticipation of the kingdom of God in the eschatological future; 2. as missionary community in the 

world participating in the mission of the Son and the Spirit; 3. as liberating community for setting 

free from sin and suppression; 4. as community where the festival of freedom is celebrated; 5. as 

suffering community participating in the suffering of Christ; 6. as open and egalitary community 

conform the Trinity and 7. as community which represents the eschatological Christ in preaching, the 

sacraments and the apostolate. The analysis ends with Moltmann’s view on the sacraments as signs 

of the kingdom. He pleads for a baptism as a conscious act of taking christian responsibility and for 

an open Supper of the Lord in line with the church as an open and inviting community as Jesus was 

for everyone and especially for the poor. 
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The charismatic character is analysed by four aspects: 1. the participation of the church in the 

mission of the Spirit; 2. the Spirit as ‘sacrament’ of the kingdom; 3. the church as charismatic 

community and 4. Moltmanns broad sense of the charismata. Every member of the church is 

charismatically gifted. For Moltmann not only the kerygmatic (preaching), cybernetic (leading) and 

diaconal (pastoral) powers belong to the charismata, but also being a man, a woman, a jew, a slave, 

et cetera. Every aspect of natural life can be a charism when it is used in Christ by the Spirit.  

The four aspects of the charismatic character of Moltmann’s ecclesiology are accomplished by a 

comparison with the pentecostal view on the charismata and the relevance of the broadening of 

Moltmann’s pneumatology in his later work Der Geist des Lebens. Moltmann’s definition of 

charismata is broader and less individualistic than which is commonly held in the pentecostal 

tradition. Besides that the accent is more on the eschatological dimension than the possession and 

the confirmation of the Ghost baptized believer. The broadening of Moltmann’s pneumatologically 

does not essentially change the content of his ecclesiology. It only leads to a further relativation of 

the messianic role of the church in society, because more actors are relevant for the realization of 

the kingdom of God like (christian inspired) action groups outside the church. The accent moved 

from the presence of the church to the presence of christians in society and from the liberating 

power of the church in society towards the universal restoring work of the Spirit in the cosmos.  
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