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Geachte aanwezigen,

Hartelijk bedankt voor de uitnodiging om met jullie mee te rnogen denken over het nieuwe
beleidsplan van STEK. Derk Stegeman heeft me gevraagd om wat overstijgende diaconale

inzichten aan te reiken, als denkprikkels voor het beleid. Daarvoldoe ik graag aan.

Opzet

De opzet van mijn verhaal is als volgt- lk ga eerst in op het dienen van de kerk, niet als

functie maar als ldentiteltskenmerk. Daarna bespreek lk twee lastige onderscheidlngen, die

dikwijls tot scheiding hebben geleid. Aan het slot kom ik met eeil voorstel over de kerk als

diaconale tafelgemeenschap, die ruimte biedt voor een zinvolle differentiatie van het
dienende karakter van de kerk.

Dienen

Het woord diaconaat gest terugop het Griekse diokonein, wat dienen betekent, Het is in een

neutraleterm die slaat op een ander dienen met praktische hulp, morele steun of met
advies. Dlenen betekent eenvoudigweg dat je Je ondergeschikt maakt aan het welzijn van

een ander. ln veeloude têksten werd het woord vooral gebruikt voor het bedlenen aan de

tafel. Aan het woord diokanas kleefde toen de betekenis van tafeldienaren, zou fe kunnen

zeggen. ln de Hellenistische cultuur van de eerste eeuw waren dat vaak slaven maar ook wel
vrije mensen, die voor tafeldienst werden ingehuurd. De diaken van vandaag zouden we
servicemedewerker noêmen, zoals we aantreffen ln de frontoffice van de horsca en bij de

servicebalies van bedrijven en organisatie. Vriendeliik, behulpzaam, aandachtig. Maar de

term werd niet alleen gebruikt voor ondergeschikten, maar ook voor hooggeplaatsten, die

zich ondergeschikt maakten aan de belangen van het volk, bijvoorbeeld. Dienen staat dus

tegenover macht ultoefenen" Dat is de betekenls dle dÍdkoneÍn heeft gekregen in de

christeliilce cultuur. Marcus zegt cver Jezus dat hij niet gekomen ig om gediend te worden,
maar om te dienen en rijn leven tê geven als losprijs voor velên (Marcus 13). Lukas ze4:
'Wie groot wil vvorden in het Xoninkrijk van de hemel, moet ieder dienaar worden.'

Dienen - diaconaal zijn - is dus een kernwoord van het christeliJk verhaal geworden.
Niemand kan een gelcafiraardige weergave bieden van het verhaal waarvan de christelijke
gemeenschap leeft, zonder het woord dienen te gebruiken. God heeft de wereld zo lief
gehad dat hiJ zijn Zoon gestuurd heeft om de mensen te dienen, tot in de dood. Om het te
bevrijden om dienstbaar aan elkaar te zijn en om de ander groter te achten dan zichzelf. Een

beetje een christen zou dus herkenhaar moeten ziin aan het felt dat rii cf hit altiid vraagt:

waarmee kan ik u van dienst zijn? lk maak het een beetje groot, niet met de bedoeling het
karikaturaalte maken. Dienen maakt deel uit van het hart van de identiteit van de
christelijke gemeenschap, ondanks alle machtsvertoon en heerszucht die de christelilke kerk
in de afgelopen eeuwen ook heeft gekenmerkt- Typerend is in dat opztcht dat veel
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vernieuwingsbeweglngen in de kerk altijd weer teruggrêpen op de idealen van dienen en het
afzien van macht en beeit.

D i e ne n als identíteitske nme rk

De eerste hoofdstukken van het tweede boek van de evangelist Lukas lees ik graag als een

parallel van de eêrstê hoofdstukken van 6enesis. Na de leege van de hemelvaart van Jezus,

komt de Geest over de mensen. Daarna wordt de haast paradijselijke sitsatie van de eerste
gemeenschap geschetst. Mfieen valt op dat persoonlfik bezit een item was. Leden van de
gemeenschap verkochten het en gaven het aan de apostelen om te verdelen aan wie het

nodig had. Ze deelden hun eten in gemeenschappeliike maaltijden. Dit is de schepping van

de christellike gemeenschap, ze delen, dienen, zingen en bidden en zie het was zeer goed.

Maar dan kornt de crisis. Annanias en Saflra logen over hun gift en vielen ter plekke dood

neer. Een xeer ernstige straf? Waarom? Omdat het gaat over het centrale
identiteitskenmerk van de gemeenschap: wie dien je? Dien je met je gift de ander (en God),

of is het geven ter meerdere glorle van jerelf? Let op, het gaat er niet om dat je niks voor
jezelf mag houden, Ínaar als je gee{t, doe het van ganser harte. Ër is nog een conflict in die
oertijd die te denksn geeft. De Griekssprekende weduwen voelden ziJ biJ het dienen van de

maaltijd achtergesteld bij de Arameessprekende weduwen. Vaak denken we dat de

weduwen arm rijn en dat ze dus van de bedeling leefden en dat de Griekse weduwen
vonden dat ee te welnig kregen. Maar ik den* dat het anders ligt. Deze weduwen waren de
tafeldienaren, rij deelden het voedsel uit. Kennelijk was dat een zodanig belangrijke functie

dat er gewedijverd moest worden wie er in de bediening mocht. Wie de grootste wil zijn,

moet aller dienaar worden, hebben re misschien gedacht. lk haal dezetwee verhalen uit de

oergeschledenls aan omdat ze denk lktyperend zijn voor het kritisch zelf-verstaan van de
vroege kerk. Men was zich er scherp bewsst van dat dienen voor de gemeenschap essentieel

was, identlteitsbepalend. Wie doorte dlenen vooral ztchzelf dient, heeft zijn loon al gehad,

zou je kunnen zeggen. Maar wie dient, om niet, zonder iett terug te venrachteq die richzelf

op het spel zet, die verzamelt schatten in de hernel. Chrlstenen dlenen dus de ander om wie
zij of hij is en niet m€t een bijoogmerk.

Kan dat welT

lk ben me ervan bewust, het r{n grote idealen, en dikwijls gexhonden in de geschiedenis

van de kerk. Je kunt Je relfu afuragen of het wel mogeliJk is, dienen mêt een onverdeeld hart?
Hebben de meesters van het wantrouwen Nietzsche, Freud en Feuerbach ons niet geleerd

om onze bewuste motieven van êên waageken tê voorrien? Dat ons libido en de wil tot
macht en overleven de drijvende kracht ziJn ln ons bestaan en dat altruisme een dunne laag

is waarmee wê egocêntrisme (en egoi'sme)op een cultreel aanvaardbare wijze afdekken?

Kan dat wel in het licht van evolutionaire inzichten die aantonen dat de rucht om onze
genen voort te planten meer basaal is voor het menselijk handelen dan cnze culturele
waarden als respect, liefde en trouw? Kan dat wel in het licht van de geschledenis van

diaconaat en hulpverlening die al te vaak laat zlen dat de helpen en dienen ln dienst staat
van integratie en disciplinering met alle vernedering en miskenning dle daarmee gepaard is

gegaan? Wat het antwoord zal zfin, het zal op eÊn behoedzame, zelftritische en bescheiden
wijze geformuleerd moeten worden.
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Kerk en wereld - binnen en buiten

Een van de ontsporingen, en ik bedoel dit uitdrukkeliik niet met een arrogantie, is de

onderscheid tussen binnen en buiten de kerk, vaak vertaald als een onderscheid tussen kerk

en wereld. Het idee dat kerk en wereld naast elkaar of relfs tegenover elkaar staan, zit diep

verankerd in de chrlsteliJke levensbeschouwing. Het heeft zijn wortels in de eerste plaats in

de heiligheid van de christelijke gemeente. Die heiligheid venriist naar het apart zetten van

de gelovigen, een anders ziln" Anders van wat, ls dan de vraag. Dat andere wordt aangeduid

met wereld, vlees, duisternis. Het probleem is dat deze geestelijke aanduidingen vaak

gebruikt zijn om bepaalde gebieden, volken, of groepen mensen te typeren. De tweede

wortel ligt in de striid die in het laat Romeinse Rilk in het Westen is gevoerd. Bij het

afbrokkelen van de macht van de Romeinse elite,'die gepaard ging met een vorm van

secularisatie, afnemende geloof in de kracht van de Romeinse goden, kwam de kerk in de

positie om dle machtspositie over te nemen. Bisschoppen uit die tijd, zoals Ambrosius en

Augustinus, hebben in deze strijd in hun retoriek het rijk van de kerk tegenover het rijk van

de wereld geplaatst. Mêt het laatste was wel degeliJk demachtsordening van de Romeinse

elite, de Romeinse burgerij en de srmen bedoeld. ln de eeuwen daarna heeft zich een

machtsstrijd ontwlkkeld tussen kerkelijke en wereldlijke machthebbers, die diep in onze

wereldvisie ligt verankerd. lk zal hier niet uitvoerigop deze geschledenis ingaan, maar toen
ik me verdiepte in de 19e eeuwse striJd rond de Armenwet {1854lwerd me pijnlijk duidelijk
dat de vraag wie voor de armen moest of mocht uorgen, niet alleen ging om wat voor de

armên het beste was - en dlt is het understatement van de ochtend - het ging ook om

macht. 'De kerk heeft van Christus zelf de opdracht gekregen om vcor de armen te zorgen"

Dat mag de kerk niet overlaten aan de overheld," zo luiddede redenering. Maar kerken

wisten osk dat zij middels de armenzorg een belangrijk instrument beraten om burgers aan

zich te binden. Als de kerk het monopolie op armenzorg bezat, was het belanffik om
formeel ingeschreven te staan bij de Hervormde Kerk of de Rooms Katholiek Kerk. Want, de

kerk bedeelde alleen 'eigen mensen'. Het is niet mijn bedoeling om vanuit een soort
hoogrnoed terug te kijken en om onre voorosders de maat te nemen, maar ik kon wel goed

de cynische opmerking van Jos van der Lans plaatsen, diê in een lemma in de Canon van Het

Sociaal Werk in Nederland ziln staf breekt over de kerkelijk diaconale slogan 'Helpen onder
protest'. lloe kan de kerk beweren dat het aan de overheid is om armen te ondersteunen,
terwifl rij zelf eeuwen lang iedere transitie richting de overheid heeft belemmerd waar zij

kon. Dit terzilde. Terug naar kerk en wereld. De opvatting dat de kerk vooral voor eigen
mensen moest rorgen, zat er dus diep in en heeft er mede voor gezorgd dat tot aan het

einde van de t9e eeuw 98% van alle Nederlanders aangesloten was bij een kerkgenootschap

- als een soort verzekeringtegen armoede. ln de twintig;ste eeuw is met name onder invloed

van de oecumenische beweging het onderscheid tussen kerk en wereld onder kritiek
gekomen en is steeds meer afscheid genomen van de idee van twee van elkaar gescheiden

terreinen, een terein van de kerk en het terrein van de wereld. Het zijn geestelifke

begrippen en geen tereinafbakeningen. De kerk, rei biJvoorbeeld Ëonhoeffer, is een stuk
van de wereld, een stuk gekwalificeerde wereld, die God in beslag fteeÍnt en waar z'rjn
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Woord de toon aangeeft.l En in eiJn brieven uit degevangenis stelde hiJ dat nog verder op

scherp door te zeggen dat de kerk pas kerk is als zij er is voor andëren" net als Jezus de mens

voor anderen is.

Helaas heeft het tegenover elkaar plaatsen van kerk en wereld als twee rijken, de vraag naar

de maeht op de agenda geret en van het diaconale werk steeds vakcr eren functie van die
machtsuitoefening gemaakt. Je moet onderdeel zijn van de christeliike gemeenschap om
voor hulp in aanmerklng te kornen. De kerk heeft dan een dlaconie, maar is geen diaconie.

De Franse denker Jacques Fllul noemde dat subversief christendom.

Subject - abject, midden - marge

Wie helpt wie, waaroÍn en waartoe? Dat is de vraag waar iedere diaconale prakt'lik telkens

opnieuw mogt doordenken. ln de diaconaletraditie gaat het om de arínen, meer specifiek

om wezen, weduwen, vreemdelingen en euden van dagen. Of nog een riitje, mensen die

honger hebben, dorst hebbenn naakt zljn, vreemdeling z[n, ziek zifn of in de gevangenis

zitten {later aangevuld met hen die overleden zijn}. Of nog een riitie: dakloren, thuislozen,
mensen met problematisch€ schulden, mênsèn die eenzaam ziJn, vluchtelingen,
ongedocumenteerden, sekswerkers en verslaafden. Welk rijtje het ook is, telkens gaat het

om mensen in een vergeliJkbare positie, om mensen die om welke reden ook sociaal

kwetsbaar zijn gewordeq dat wil zeggen die zichzelf niet of onvoldoende kunnen redden en

niet over eênïetwêrk beschikken dat hen voor kortere of langere"rijd kan of wil helpen.

ledereen weet dat er aan het definiëren ván doelgroepen risico's van stigmatisering
verbonden z[n. Wie armen helpt, betiteh hen als armen en ]ulst dat label'draagt ertoe bij
dat zij zich moeilijk kunnen bevrilden uit deze positie. Het definieert sok de helpende partij.

Die partij is doorgaans gekenmerkt door het spiegelbeeld van degenen uoor wie men van

betekenis wil rijn, rijk, vermogend, talentvol, zonder cognitieve beperkingen, met een huis,

een inkomen, verbl{fsdocumenten, gezond van liff en ledén, nietverslaafd, eelfstandig en

met collega's. vrienden en kennissen. Wrj hier weten natuurliik dat die scheidingveel
relatiever is dan je zou denken, maartoch vverkt deze subject-object schematiek door. Ook

het diaconaat heeft lang in dit teken gestaan. Er is een centrum dat zich uitstrekt naar de
rand. Ook hlermee komt de identiteit van de christelijke gemeenschap als dienende
gemeenschap onder druk te staan. Een gastvrife gemeenschap gunt iedereen de positie van

het dienen. Dat is een andere manier om te zeggen dat gelij*waardigheid en wederkerigheid
de diaconale praktijk horen te kenmerken. Ook in dit opzicht zie je terug dat de kerk een

diaconie heeft. Het centrum van de kerk wordt vaak in termen als geloofsgroei, spirltualiteit,
vieren en leren gedefinieerd. En daarnaast heeft de kerk ook een diaconale taak" die
uitbesteed wordt aan diaconleËn en diaconale organisatles, om uit te delen van wat we
ontvangen hebben. De connecties tussen centrum en ínarge wordt daarmee heel dun en het

1 'Kirche ist eln Stiick Welt, verlorene, gottlose, unter den Fluch getanÊ, eitte bèse Welt; ein bóse Welt in der
hóchsten Potenr, weil in lhr Gott rum Gespielen, zum Abgott der Menschen gemacht wird. (...) Aber Kirch ist
auch ein StÍick qualifizierte Welt, qualifiziert durch Gottes offenbarendes, gnàdiges Wort, die sie, die der Welt
ganz anheimgefallene, ausgelieferte fiir Gott in Beschlag nimmt und nicht mehr freigibt. Kirche ist die
Gegenwart Gottes iB der Wrlt, elne von Gott !u Gott berufene Welt." {Wàs is Xirche?, 1932, p.2871.
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houdt de schelding tussen midden en marge in stand. Ook dit zou ie als een bedreiging van

de identiteit van de christelijke gemeenschap kunnen zien.

6een theoretísche kwestie: nieuwe vrsgen

Voor diaconale organisaties is dlt geen theorie. Veel diaconale organisaties vragen zich

hardop af wat de band is met de christelijke gemeenschep, hoe zij hun eigen identiteit
moeten deftniëren en of zii als uitvceringsarganisatie niet te ver van de christeliike
gemeenschap afstaan. Dat heeft diverse oorzaken, die overigens niet overal in vergelijkbare

wijze en mate een rolspelen. ln de eerste plaats is er de relatie tot de kerken. Diaconale

organisatie hebben een band met de kerken. Deze band is er altijd een geweest van

autonomie, dat wil zeggen dat de diaconieën en diaconale organisaties niet volledig los van

de kerken staan, zii ontyangen hun missie en mandaat van de plaatseliJke kerken en

ontvangen dikwijls ook een deel van de financiële middelen van de kerken. Maar rij dragen

hun eigen verantwoordelilkheid voor beleid en exploitatie en daar leggen ze v€rantwoording
van af. ln de afgelopen decennia is de balans q$a omvang en omxêt tussen de lokale kerken

en de diaconale organisaties aanzienlijk verschoven. Kerken zljn gekrompen in ledenaantal,

in betrokken kerkleden, in het aantalvoorgangers en ambtsdragers en aantal

kerkgebouwen. Daartegenover zljn diaconale organlsaties eerder gegroeid dan gekrompen.

Er zijn soms meer mensen actief in een diaconale organisatie dan in een kerkelijke
gemeenschap. Daarmee hang samen dat het personeelsbestand van diaconale organlsaties

meer kleur heeft gekregen, mensen met dlverse levensbeschouwelijke achtergronden
werken meê om de mlssie van de organlsatie werkeliJkheid te maken. De veelkleurigheid is

een verrijking van de organisatie, maar het roept ook de vraag op of de verbinding met de

diaconale rnissie daardoor niet rnn karakfer verandert. De derde factor is dat sommige

diaconale organisaties ook met een financieel vraagstuk te maken hebben. Om de

continuïteit van de groei van de organisatle te waarborgen zijn de diaconale fondsen soms

ontoereikend. Aanvullende subsidiëring is nodig en dan komt het verleidelijke aanbod om
steun te onilangen van oyerheden ln beeld. Sommige lokale overheden willen graag de

unieke netwerken van de diaconale organisaties benutten en willen daar ook financiering
voor beschikbaar stellen. De vraag ls tegen welke priJs. Aan subsidies ziJn immers criteria
verbonden, inspanningsverplichtingen, resultaat- en verantwoordingsverplichtingen waar
vaak ook registratie van deelnemers bij kan horen. Deze eisen kunnen op gespannen voet
staan met de eigenheid van het diaconale vverk. Om koers te hsuden is het goed om de

eigenheid van de diaconale praktijk in het vizierte houden.

Eigen stijl

Wat is dan die elgen stijl? Om die vraagte kunnen beantwoorden, moeten weterug naar de

eigen identiteit van het diaconaat. Zoals eerder betoogd is het diaconaat niet de praktische

poot van de kerk. De kerk heeft geen diaconaat, maar is diaconaat. De spannende vraag

wordt dan, wat zijn die diaconale werk- of uiWoeringsorganisaties, die telkens opnieuw
ontstaanz, dan voor grootheden? Zijn dat kerken? Misschien kan het helpen om die vraag te

2 En dat verschijnsel is niet van vandaag; maar heeft een lange geschiedenis Misschien moet ik daar in het begin
dus ook nog een peragraaf aan wijden.

5



beantwoorden door niet al te masslef te spreken over dé kerk - al te snel denk fe aan een

gebouw, een ledenbestand, aan kerkdiensten, een organisatiestructuur of een voorganger.

Allemaal artefacten van wat we een kerk noemen, ínaar de kerk ls meer, of liever de kerk is,

zoals Erica Meijers vorig jaar op deze plaats betoogde, primair een tafelgemeenschap. Kern

van kerkzljn is de tafel, waar voedsel aangedragen, gedeeld en genoten wordt, een gastvrije

tafel, met Christus als gastheer. Letty Russell (1993, 20131 wiist erop dat de kerk, net als

menig huishouden, verschillende tafels heeft.3 Een tafel om te vierena, vaak schitterend
gedekt met seMes dat alleen voor fêesten gebruik wordt, wsEr toespraken gehouden

kunnen worden, gezongen wordt en ook wel rulmte is om te dansen, een eettafelom samen

de maaltijd te gebruiken, een keukentafel om bij te praten, te werken ên om plannen te
maken, en wat mij betreft zetten $r€ er ook nog een leertafel en een vergadertafel bij.
Belangrijk voor Russell is dat al dece tafels rond rijn {alle stemmen gelden}, dat er voor
gasten altifd ruimte overbl{ft, dat er gedeeld wordt {vreugde, verdriet, verlangens en hoop},

voedsel, verhalen, werk, kennis en plannen. Al deze tafels hebben hun plek in het huis van

de kerk, om zo te zeggen, hoewel ze niet in het gebouw van de kerk staan. Er wordt in het
kerkgebouw gevierd, gegeten, gewerkt, plannen gemaakt, geleerd en vergaderd. Maar even

vaak daarbulten, in huizen, wfikgebouwtjes, of in de panden van de diaconale organisatie.

Sommige kerken zijn door de week een keukentafel en verbouwen de zaak op zondag met
een tafel om te vieren. lÀ/aar de tafels ook staan en hoe verschillend ze ziJn, ze zijn met
elkaar verbonden. Die rrerbintenis ligt in de stijldie aan de tafels herkenbaar is.

lk geef een paorvdn die kenmerken.

- Rond

De tafel is rond. Alle deelnemêrs aan de tafel hebben een gelijke plaats. Niemand zit aan het
hoofd, niemand aan de rand. ledereen kan meepraten en meedoen. Vertaald betekent dat
dat alle stemmên ertoe doen en dat de diaconale praktiJk altild een incluslef motlef heeft.
Dus altijd op zoek naar de eigen bijdrage van alle deelneme6 als bevestigng van ieders

waardigheld, Dat de tafel rond is, verwijst ook naar heelheld, in de ein van sjalom. Het is dus
goed om te kiJken of iedereen er is, mannen én vrouwen, rijken én armen, mensen met en

zonder beperklng wlt én zwart. Sjaloom is daar waar het andere nlet als bedreigend maar

als verrijkend wordt 6erien.

- Gaswrij

De tafel is gastvrij. Dat betekent dat de deur open staat en dat er altiJd een plaats over moet
zijn. Ën dat in prlnclpe iedereen welkom is. Gastvr$held rifmt op openheid, maar wle zich

verdiept in gastwilheid, moet het ook op het thema grenzeÍr hebben. Als de diacEnale tafel
overvol is, dan bereik je eÊn grerrs. En als er zoveel gasten ziJn, dat er onveiligheid ontstaat,
dan is er ook een grens bereikt. Gastvrijheid is een attitude, die om vsortdurende reflectie
vraagt. Wanneer moeten we inschlkken, wanneer moeten we herschikken?

- Dienen

3 Variant van de twee liturgieën of twee altaren van Chrysostomos.
4 (de offertafel of altaar)
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De diaconale tafel wordt bediend. Dat betekent dat êr e€n rolverdeling is. Sommigen

faciliteren de tafels, anderen zitten aan. Bij iedere tafel is de rolverdeling anders. De

tafeldienaren van de llturgische tafel, zltten zelf aan tafel b[ de keukentafel, en bij de

eettafel dienen Ínensen die aen de liturgische tafel aanzitten. De rolwisseling is essentieel

voor de diaconale praktljk. Wie mee wiltellen in de diaconale praktiJk moet excelleren in het

dienen. Dus de prakiik aan de tafel moet gericht ziin op de mogelijkheid tot rolomkering.

Dat voorkomtflxatie van de rollen in helper en geholpene, in gever en ontvanger, ln subJect

en object. De vraag van Christoforus moet regelmatig te horen zijn: wie dient ru eigenlijk

wie?

- Delen

Aan de tafel wordt gedeeld, ledereen brengt iets mee. Geld, voedsel, talent, tijd en vooral

verhalen. Dere gaven zijn in principe gelijkwaardig geld is niet kostbaarder dan tiid,

sommigen hebben nu eenmaal meer geld dan tijd en andersom. Het honoreren van de

diversiteit van de gáven is de voorwaarde vocr de rolomkering, die de basls vormt voor de

inclusiviteit van de ronde tafel.

- Ruimte voor het verhaal

Het laatste kenmerk, en er ziJn er vast nog wel meer te bedenken, is dat er aan de tafel
ruimte moet zijn voor het verhaal. Soms een groot vefiaal, vooral aan de vierende tafel
(waar kornen we vandaag, wat doen we hier, en waar gaan wê naar toe?!, maar ook aan de

eettafel {hoe was je dag?}, en aan de keukentafel(wat ik nu weer meegemaakt hebt}en aan

de werktafel {hoe ging het, wat staat ons te doen}. Verhalen verbinden. Ze verbinden te

tafels (het is goed als vefialen van de eettafel en de keukentafel ook belanden aan de

liturgische tafel, biJvoorbeeld in de voorbeden. En ze verbinden de mensen,

Je zou deze kenmerken chrlstomorf kunnen noemens.

Slot: de kerk is een diaconie - met vercchíllende tafels

Met dit model van de verschillendetafels hoop ik een richtingte hebben gewezen hoe we de

opvatting dat de kerk een diaconle is, ook praktlsch kunnen lnvullen. De kerk bestaat ln al

deze tafels. En al deze tafels zijn uitdrukkingen van kerk-zijn, juist omdat re diaconaal van

karakter zijn. De diaconale kenmerken rond, gastvrif, dienen, delen en met ruimte voor het

verhaal, die kunnen helpen om ook beleidsbeslissingen te nemen, over verdere groei, of juist

een nieuwe focus. Het voorkomt in elk geval dat we in vruchteloze onderscheldingen terecht
komen, die gaan over kerk en wereld, binnen en buiten, subject-obJect en wie mag wel

meedoen en urie niet. Di€ creëren een scheiding die niet past bif de eschatologische hoop

van de kerk, dat alle volken in vrede met elkaar de maaltijd gebruiken.

5 De terrn is van Rowan Williams en wordt gebruikt door Akke van der Kooi, in haar studie over presentie
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