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INLEIDING
“Niemand kan God als Vader hebben als hij de Kerk niet
heeft als moeder.”1 Dit is een beroemde uitspraak van de
heilige Cyprianus. Dit boek gaat over die Kerk, die Moeder
is en tegelijk ook een weg naar de kennis en de ware liefde
van God, die Vader is.
De Kerk is Moeder en brengt Gods kinderen voort, ze
onderricht hen en doet hen groeien in het geloof. De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt hierover : “De christen vervult zijn roeping in de kerk in gemeenschap met alle
gedoopten. Van de Kerk ontvangt hij het Woord van God
dat de onderrichtingen bevat van de ‘Wet van Christus’.
Van de Kerk ontvangt hij de genade van de sacramenten
die hem ondersteunt op de ‘weg’. Van de Kerk leert hij het
voorbeeld van heiligheid…”2
Onder de vele andere aspecten van haar moederlijke
dienstbaarheid blijft de Kerk haar kinderen voortdurend
nabij, om ze aan te moedigen en te troosten, om ze op
tal van manieren bij te staan. Ze blijft op ze wachten en
ze neemt ze op wanneer ze tot haar terugkeren als ze zich
verwijderd hadden. Ze wijst ze altijd de weg naar de hoop
die door Christus en met de kracht van de heilige Geest
naar het eeuwige vaderhuis leidt. Zo plaatst de Kerk zich
letterlijk op het kruispunt van de vitale relaties tussen God
en de mensen.
We moeten hier voor de duidelijkheid meteen aan toevoegen dat de Kerk niet de kern vormt van de mysteries
van het christelijk geloof en dat ze ook in zichzelf geen
voorwerp is van geloof. We geloven de Kerk en door de
Kerk, dat is zeker, maar we geloven niet in haar. We geloven uitsluitend en rechtstreeks in God, die één is, die
een Drie-eenheid is van Personen - Vader, Zoon en heilige
Geest - die zich aan ons heeft geopenbaard in Jezus Chris1
2
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H. Cyprianus, Over de eenheid van de Katholieke Kerk, 6.
CKK, 2030.

tus en die de Kerk gesticht heeft als noodzakelijke weg
om tot Hem te komen. Als we dus in het Credo belijden
Ik geloof in de Kerk, “belijden we dat we een Heilige Kerk
geloven en niet in de Kerk, om God en zijn werken niet te
verwarren en om duidelijk aan de goedheid van God alle
gaven toe te schrijven die Hij in zijn Kerk gelegd heeft”.3
Is het tenslotte niet zo dat het geloof in het bestaan van
een heilige Kerk, ingesteld door God zelf, ons ook onmiddellijk doet aanvoelen dat we hier te maken hebben met
iets wat aan het menselijk denkvermogen ontsnapt?
Het Tweede Vaticaans Concilie bevestigt met klem dat
de Kerk een mysterie is omdat ze tegelijkertijd - paradoxaal
maar werkelijk - én goddelijk én menselijk is, zichtbaar
en onzichtbaar, van de aarde en van de hemel, tijdelijk en
eeuwig. Zij is dus ‘een complexe werkelijkheid’4 waarvan
het ons is toegestaan de zichtbare, wereldlijke en tijdelijke
menselijke structuur te kennen. We kunnen alleen en uitsluitend door het geloof een glimp opvangen van haar onzichtbare, hemelse en eeuwige, goddelijke kenmerken.
Een verkenning van de Kerk mag beide aspecten niet uit
elkaar halen of ze ontkennen, want ze zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Maar ze wordt tegenwoordig vaak
alleen bekeken onder haar menselijk en wereldlijk aspect,
omdat dit toegankelijker lijkt. We moeten hiervoor meteen
waarschuwen, want toegeven aan zo’n bekoring zou een
vervalsing betekenen van de Kerk, een verkwisting van
haar mysterie en haar uiteindelijk herleiden tot een onderneming of internationale NGO van religieuze en dienstverlenende aard. De ware identiteit van de Kerk - we willen
hier de nadruk op leggen - ligt besloten in het mysterie van
haar goddelijke oorsprong en kracht en ook van haar eeuwige bestemming, in overeenkomst met haar verlossende
visie op de mens.
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De studie van het mysterie van de Kerk heeft de laatste
decennia ongetwijfeld een nieuwe impuls gekregen dankzij
de rijkere inzichten die het Tweede Vaticaans Concilie onder de leiding van de heilige Geest naar boven bracht uit
de onuitputtelijke bronnen van de heilige Schrift en de traditie. De ecclesiologie werd sindsdien een zelfstandige theologische wetenschap en de Kerk wordt systematischer behandeld dan in de vorige eeuwen, toen allerlei historische
wederwaardigheden de theologen ertoe dwongen zich met
deelaspecten bezig te houden, vanuit een apologetisch doel.
Deze pagina’s zijn vanzelfsprekend geschreven in de
lijn van deze laatste systematische aanpak en steunen op
de inbreng van het Tweede Vaticaans Concilie en het latere leergezag. We weten hoe moeilijk het is om zich in de
kennis van het mysterie van de Kerk te verdiepen, maar
het gaat in dit boek om een inleiding tot de ecclesiologie,
daarom is het zo toegankelijk mogelijk geschreven.
“De Kerk is Moeder, en een moeder moet bemind
worden.”5 De nadruk leggen op het moederlijke karakter
van de Kerk in de inleiding van een boek dat zich voorneemt haar te bestuderen - de volgende hoofdstukken zullen ons niet veel kansen geven om dit te herhalen - betekent geenszins een gebrek aan wetenschappelijke objectiviteit. Dit laat juist zien dat we een algeheel inzicht hebben
in haar eigenheid als een levend wezen dat ook leven geeft.
We zouden de Kerk trouwens een slechte dienst bewijzen
als de liefde ons blind zou maken, maar liefde verblindt
niet. Geplaatst voor de steriele kilheid van de buitenstaander, voegt ze eerder iets toe aan de scherpte en de objectiviteit van zijn blik.
De heilige Paulus zegt ons: “Christus heeft de Kerk liefgehad en heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord.
Hij heeft de Kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid,
5 De zalige Johannes Paulus II, Homilie in Barcelona (7 november
1982).
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zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet…”6 De
Kerk is altijd heilig en onbesmet, ondanks allerlei soorten
ellende die haar leden op aarde met zich mee sleuren. En
als Christus haar hartstochtelijk bemind heeft om haar een
oorspronkelijke heiligheid terug te geven, bereiden we ons
hier met een terechte kinderlijke hartstocht voor om haar
mysterie te overwegen, haar wezen van heilige Moeder te
doorgronden, om haar hartstochtelijker en met kennis van
zaken te beminnen.
Een beter inzicht in de Kerk zal ons ook in staat stellen
om ons die vreugdevolle uitdrukking van geloof en liefde
eigen te maken die uit de ziel van de heilige Jozefmaria
Escrivá weerklonk: “Heilig, heilig, heilig! durven wij de
Kerk toe te zingen, daarmee de lofzang ter ere van de Allerheiligste Drie-eenheid aanheffend. Kerk, mijn Moeder,
gij zijt heilig, omdat de Zoon van God, de Heilige, u heeft
gesticht; omdat de Vader, de bron van alle heiligheid, het
zo beschikt heeft; omdat de Heilige Geest, die in de zielen
van de gelovigen verblijft, u bijstaat om de kinderen van
de Vader bijeen te brengen, zodat zij zullen wonen in de
hemelse Kerk, het eeuwig Jeruzalem.”7
Hoofdstuk I
OORSPRONG EN DOEL VAN DE KERK
We kunnen min of meer vertrouwd zijn met de Kerk,
min of meer een gevoel voor haar hebben of haar beminnen, ze is in ieder geval voor onze ogen aanwezig in de
huidige maatschappij. Steeds meer vragen komen opdagen: Waar komt ze vandaan? Hoe is ze ontstaan? Waar
dient ze voor? Wat zegt ze over zichzelf met betrekking
tot deze echt fundamentele vraagstukken? Dit hoofdstuk is
aan deze vragen gewijd, met vooraf een belangrijke kwestie van terminologie.
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