
10 Het lichaam van Christus
als een queer gemeenschap

Over seksuele diversiteit en heiligheid in de kerk naar aanlei-
ding van 1 Korintiërs

Door Adriaan van Klinken

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat;

ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam.

Zo is het ook met het lichaam van Christus.

1 Korintiërs 12,12

Voor christelijke gemeenschappen vandaag de dag vormt het omgaan met

diversiteit in termen van gender en seksualiteit een van de grootste proble-

men. Denk maar aan de hoogoplopende spanning binnen de Anglicaanse

kerkgemeenschap die voortkomt uit een verschil van inzicht in precies de-

ze kwesties: de wijding van vrouwelijke en homoseksuele bisschoppen en

priesters. Binnen Nederland spitst de controverse zich momenteel vooral

toe op homoseksualiteit, hoewel in veel kerken ook de positie van vrou-

wen nog steeds een issue is. Met enige regelmaat zijn er berichten over

homoseksuele predikanten of leerkrachten die, eenmaal uit de kast, niet

langer gewenst zijn in hun gemeente of op hun school. De Rooms-katho-

lieke kerk kende begin dit jaar een heuse hostie-rel, die ontstond nadat

een pastoor, volgens de richtlijnen van het bisdom, de hostie weigerde aan

een homoseksuele Prins Carnaval. Binnen de Protestantse Kerk in Neder-
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land is het inzegenen van “alternatieve” levensverbintenissen een van de

meest controversiële kwesties, en het was een belangrijke reden voor de

afscheiding van een grote groep hersteld hervormden. De afwijzing van

homoseksualiteit is een identiteitskwestie geworden, het sjibbolet van

orthodox christendom. De zuiverheid en heiligheid van de kerk zou er

vanaf hangen, en dat zou genoeg reden zijn om de eenheid van de kerk op

het spel te zetten.

In dit artikel stel ik de metafoor van de kerk als lichaam van Christus

centraal. Ik denk dat deze veel zeggingskracht heeft voor het omgaan met

seksuele diversiteit binnen christelijke geloofsgemeenschappen. Als de

kerk het lichaam van Christus is, kun je in het licht van alle ophef over

homoseksualiteit de vraag stellen: hoe erg staat dit lichaam onder span-

ning, hoe vaak is het al gescheurd? Hoeveel blauwe plekken, wonden en

littekens telt het lichaam al vanwege allen die de kerk hebben verlaten

omdat zij geen ruimte ervaren in een instituut waar de hetero-norm re-

geert? De metafoor van de kerk als lichaam van Christus, die centraal staat

in klassieke theologische visies op de kerk, wordt geïntroduceerd door

Paulus in de eerste brief aan Korintiërs. Vaak wordt gezegd dat Paulus de

metafoor introduceert om de eenheid van de gemeente te benadrukken.

In mijn ogen gaat het Paulus echter niet om de eenheid op zichzelf maar

om de diversiteit binnen de ene gemeenschap, oftewel om eenheid-in-

verscheidenheid. Op basis hiervan kom ik tot een positieve theologische

waardering van diversiteit binnen de christelijke gemeenschap, toegespitst

op seksuele diversiteit. Ik ga echter nog een stap verder, door te stellen dat

seksualiteit binnen het lichaam van Christus wezenlijk queer is, in die zin

dat het lichaam van Christus onze categorieën van gender en seksualiteit

ondermijnt. Niet (seksuele) uniformiteit maar heiligheid blijkt bij Paulus

het adagium te zijn voor de christelijke gemeenschap. En die heiligheid –

een woord dat voor veel homoseksuelen zo’n nare klank heeft gekregen

– blijkt op haar beurt ook weer queer te zijn: het is geen instrument van

uitsluiting maar van het omarmen en opnemen van onze seksualiteit in

en door God. Zo kom ik aan de hand van een nauwkeurige lezing en een

theologische interpretatie van de paulinische metafoor van het lichaam

van Christus tot een positieve waardering van seksuele diversiteit. Het is

wellicht een ijdele hoop dat deze poging tot queer theologie bij zal dragen
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aan een kerk die werkelijk lichaam van Christus is, dat wil zeggen: die leeft

in het besef dat ze, juist dankzij de vele verschillende delen, één lichaam

vormt. Toch koester ik die hoop.

De gemeenschap als een lichaam

In verschillende paulinische brieven in het Nieuwe Testament wordt ge-

sproken over de ekklesia, de gemeenschap van geroepenen oftewel de kerk,

als zijnde het lichaam van Christus. Het meest uitvoerig gebeurt dat in

1 Korintiërs. Dit is een van de oudste nieuwtestamentische geschriften,

wat betekent dat de metafoor van de christelijke gemeenschap als lichaam

van Christus behoort tot de vroegste tradities van het christendom. Waar-

schijnlijk heeft Paulus de voorstelling van de gemeente als een lichaam

ontleend aan het Grieks-Romeinse denken over de staat. Daar werd de

metafoor van de staat als lichaam gebruikt om de relatie tussen individu

en gemeenschap, en tussen diversiteit en eenheid te duiden. Paulus past

deze metafoor toe op de christelijke gemeenschap. Hij ziet deze niet als

zomaar een lichaam, maar als lichaam van Christus. Het gaat hem daarbij

niet zozeer om de idee dat Christus de autoriteit is binnen de gemeen-

schap. Pas in de veel latere brief aan de Kolossenzen wordt benadrukt dat

Christus het hoofd is van zijn lichaam, de kerk (Kol. 1,18). In 1 Korintiërs

gaat het erom dat vele mensen samen één lichaam vormen doordat ze

delen van hetzelfde brood van het lichaam van Christus (10,16-17) en ze

door één Geest gedoopt zijn (12,13). In lijn daarmee gaat het erom dat

gemeenteleden verschillend begaafd zijn door de Geest maar juist daar-

door elkaar nodig hebben binnen het lichaam (12,14-27). Kortom, met

deze metafoor beoogt Paulus de spanningsvolle relatie tussen individu en

gemeenschap en tussen diversiteit en eenheid op te lossen. Juist vanwege

de gemeenschappelijke identiteit in Christus is er binnen de gemeente

ruimte voor de unieke plaats en bijdrage van elk lid. Verscheidenheid is

geen bedreiging voor, maar juist een versterking van de gemeenschap.

Het lichaam van Christus bedreigd door onheiligheid en verdeeldheid

Zoals in de meeste brieven gaat Paulus in 1 Korintiërs in op allerlei kwes-
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ties die spelen binnen de gemeente. Eigenlijk zijn deze kwesties terug

te brengen tot twee hoofdproblemen: verdeeldheid en onheiligheid. Het

lijkt erop, dat Paulus de metafoor van het lichaam van Christus gebruikt

ombeide problemen het hoofd te bieden.Wat betreft onheiligheid, Paulus

benoemt allerlei praktijken die voorkomen in de gemeente en die volgens

hem onverantwoord zijn. Bijvoorbeeld overspel, (jongens)prostitutie, afgo-

dendienst, dronkenschap en uitbuiting. Gemeenteleden dienen zich hier

verre van te houden; zij zijn immers gereinigd, geheiligd en rechtvaardig

verklaard (6,11). Opvallend is de manier waarop Paulus prostitueebezoek

afwijst: ‘Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Chris-

tus? Zou ik dan de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer

maken?’ (6,15). Zijn argument is, dat wanneer een van de leden van Chris-

tus gemeenschap heeft met een hoer, de lichaamsdelen van Christus zich

vermengen met die van de hoer. Wat dit argument zegt over Paulus’ visie

op seksualiteit binnen het lichaam van Christus komt verderop ter sprake.

Hier gaat het erom dat Paulus prostitueebezoek afwijst omdat het leidt

tot een schending van de heiligheid van het lichaam, het lichaam van de

hoerenloper maar daarmee ook het lichaam van Christus. Gemeenteleden

moeten hun lichaam rein houden, omdat het deel is van Christus. Op

een soortgelijke manier zet Paulus de voorstelling van het lichaam van

Christus in, wanneer hij een andere heikele kwestie in de gemeente be-

spreekt: het eten van offervlees. Omdat gemeenteleden de beker en het

brood delen en daardoor deelhebben aan het bloed en het lichaam van

Christus, kunnen ze niet eten van vlees dat aan afgoden is geofferd (10,21).

Beide kwesties laten zien dat wat de leden van Christus’ lichaam doenmet

hun eigen lichaam, direct in relatie staat tot het grotere geheel van het

lichaam van Christus.

Aan het begin van de brief gaat Paulus in op de verdeeldheid. Groe-

pen in de gemeente hebben zich geschaard achter verschillende leiders.

Het bestaan van deze kampen wordt door Paulus geïnterpreteerd als een

verdeeldheid van Christus zelf. Hij benadrukt de gezamenlijke identiteit

van de gemeente door duidelijk te stellen: ‘Jullie zijn allemaal van Chris-

tus, en Christus is van God.’ (3,23) Het is duidelijk dat volgens Paulus

verdeeldheid in de gemeente een bedreiging vormt voor de eenheid van

de gemeente in Christus. Deze eenheid, zo blijkt verderop in de brief,
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wordt geconstitueerd in de Maaltijd van de Heer. Daar wordt het brood

gebroken en gedeeld waardoor allen deel krijgen aan hetzelfde lichaam

van Christus (10,16-17). Wanneer de Maaltijd van de Heer verwordt tot

een tafel van verdeeldheid en liefdeloosheid van de rijken ten opzichte

van de armen, zoals in Korinthe het geval lijkt, interpreteert Paulus dat

dan ook als een schuldig-zijn aan het lichaam en bloed van de Heer (11,27-

29). Tussen haakjes: dit lijkt me een ferme waarschuwing voor kerken die

“praktiserende homoseksuelen” de hostie weigeren of uitsluiten van de

Tafel en hen daarmee het lichaam van Christus willen onthouden.

De twee heikele kwesties van verdeeldheid en onheiligheid komen sa-

men in de huidige verdeeldheid binnen en tussen kerken over het omgaan

met homoseksualiteit. Die gaat precies over de vraag of homoseksuele re-

laties de heiligheid van het lichaam – van de personen in kwestie, maar

daarmee ook het lichaam van Christus – schenden of bevestigen. Kan er

binnen het lichaam van Christus sprake zijn van queer seks en van homo-

huwelijk? En kan de kerk homoseksuele levensverbintenissen zegenen?

Op het eerste gezicht hebben tegenstanders Paulus aan hun kant. Wat sek-

sualiteit en huwelijk betreft, zegt hij, moet iedere man zijn eigen vrouw

hebben en iedere vrouw haar eigen man’ (7,2). Paulus bevestigt de hetero-

seksuele norm van zijn dagen. De norm van heiligheid die hij presenteert,

vereist echter meer nuance. Seksualiteit op zichzelf, homo of hetero, is

heilig noch onheilig. Dat blijkt al uit het feit dat Paulus specifieke vormen

van seksualiteit kwalificeert als onheilig en dus niet passend binnen het

lichaam van Christus: overspel en prostitutiebezoek, en wat betreft homo-

seksualiteit noemt hij knapenschenderij oftewel jongensprostitutie (6,9).

Andere vormen van seksualiteit acht hij blijkbaar wel heilig. Hij spreekt

zelfs over het verheerlijken van God door middel van het lichaam (6,20).

De vraag blijft, of dit ook kan door middel van een queer belichaming

van seksualiteit. Mijns inziens is dit het geval, zoals ik hieronder uitwerk,

omdat het in lijn is van Paulus’ idee van diversiteit binnen het lichaam

van Christus, en omdat dit lichaam zelf als queer valt aan te merken.

Diversiteit binnen het lichaam van Christus

Zojuist is opgemerkt dat de eenheid van de gemeente als lichaam gecon-
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stitueerd wordt door het ene brood dat als lichaam van Christus wordt

gedeeld in de Maaltijd van de Heer. Dat wordt uitgewerkt in hoofdstuk

10 van de brief, waar de gemeente wordt beschreven als eucharistische

gemeenschap. In hoofdstuk 12 heeft Paulus een andere invalshoek. Daar

presenteert hij de gemeente als een pneumatische en charismatische ge-

meenschap. Deze wordt geconstitueerd in de doop door de ene Geest (pneu-

ma), waarbij joden en heidenen, slaven en vrijen deel worden van hetzelfde

lichaam (12,13). Waar het in de charismatische gemeenschap om gaat is

dat de ene Geest mensen heel verschillende gaven (charismata) toebedeelt,

met het oog op ieders bijdrage aan de gemeente. Juist de verscheidenheid

aan leden en hun gaven maken het lichaam van de gemeente tot een sa-

menhangend geheel waarin iedereen onmisbaar is. Voortbordurend op de

metafoor van het lichaam zegt Paulus dan ook:

Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. . . . Als ze met

elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een

lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat

die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand

zeggen: ‘Ik heb je niet nodig’, en het hoofd kan dat evenmin tegen

de voeten zeggen. (12,14;19-21)

Als er iets duidelijk wordt in Paulus’ betoog is het wel dat de eenheid

van het lichaam geen uniformiteit vereist maar juist diversiteit veronder-

stelt. Zoals James Dunn het uitdrukt, in het charismatische lichaam is de

diversiteit aan leden en aan charismata integraal en constituerend voor

de eenheid van het lichaam.1 De waardering van verscheidenheid en de

erkenning van de onmisbaarheid van elk lid binnen het lichaam, houdt

niet noodzakelijk een gelijkheid van de verschillende leden in. Het is mis-

schien om die reden dat The Queer Bible Commentary weinig aandacht besteed

aan demetafoor van het lichaam van Christus. Ze kan immers gemakkelijk

‘[In] the body as a charismatic body [. . .] the diversity of members and of charisms [are]1

integral to and constitutive of the oneness of the body’. Zie James D.G. Dunn, ‘The body

of Christ in Paul’ in M.J. Wilkins en T. Paige (red.), Worship, theology and ministry in the early

church: essays in honor of Ralph P. Martin, Sheffield: jsot 1992, 149.
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gebruikt worden om homoseksuelen een ondergeschikte plaats ergens ver

weg in het lichaam te geven en dan te zeggen dat ze er “ook mogen zijn”.

Paulus doet iets vergelijkbaars met vrouwen. Waar hij in hoofdstuk 12

voluit inzet bij de Geest die gaven uitdeelt – en de Geest doet dat naar haar

aard in vrijheid –, lezen we in hoofdstuk 14 ineens dat vrouwen moeten

zwijgen in de samenkomst van de gemeente (14,34). Blijkbaar houdt Pau-

lus het niet voor mogelijk dat zij de gave van het spreken en leren kunnen

ontvangen. Wat dat betreft lijkt hij zelf herinnerd te moeten worden aan

de radicale consequenties van zijn notie van de kerk als charismatisch li-

chaam van Christus. Hoewel Paulus dus niet zozeer gelijkheid binnen het

lichaam benadrukt, kan zijn nadruk op solidariteit binnen het lichaam

wel bijdragen aan een visie op een gemeenschap die seksuele diversiteit

positief waardeert. Die solidariteit verwoordt hij met de bekende tekst:

‘Als een lid van het lichaam lijdt, lijden alle leden mee. En als een lid van

het lichaam eer ontvangt, zijn alle leden verheugt’ (12,26). Het gaat hier

over lotsverbondenheid tussen de leden van het lichaam, het verlichten

van elkaars leed en het delen in elkaars geluk. De vraag komt op hoe het

dan kan dat juist kerken hebben bijgedragen aan het leed van velen in

haar midden die afwijken van de heteroseksuele norm, en dat christelij-

ke gemeenschappen maar zo moeizaam de liefde en het geluk kunnen

erkennen van mensen buiten het heteroseksuele huwelijk om.

Terug naar de kerk als charismatisch lichaam. Door homotheologen

is wel beweerd dat homoseksuelen op zichzelf al een gave, een charisma,

zouden zijn voor de kerk. Daarin wil ik niet direct meegaan, omdat het

‘wat’ van die gave al snel ingevuld wordt vanuit essentialistische oftewel

stereotype opvattingen over wat homoseksuelen op basis van hun “geaard-

heid” zou onderscheiden van anderen. Bovendien denk ik dat seksualiteit,

in wat voor variant dan ook, te ambivalent is om an sich aangemerkt te

worden als een charisma. De gave zou hooguit daaruit kunnen bestaan,

dat homo-, bi- en transseksuelen door hun aanwezigheid de gemeenschap

behoeden voor monolithische opvattingen van gender en seksualiteit die

geen recht doet aan de verschillende manieren waarop mensen hun ver-

langen naar liefde en intimiteit ervaren en vormgeven. Ze maken de kerk

en de samenleving tot een queer gemeenschap. En natuurlijk is het zo, dat

homoseksuelen net als de andere leden van het lichaam, allen op een eigen
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manier zijn begiftigd door de Geest en dus een bijdrage kunnen leveren

aan de gemeenschap. Een ontkenning van hun legitieme plaats daarbin-

nen is dan ook even dwaas als wanneer het ene lichaamsdeel zegt tegen

het andere: ‘Ik heb je niet nodig’. Evenmin is het nodig dat homo-, bi- of

transseksuelen “zich bekeren” tot de heteroseksuele norm, door zich te

laten “genezen” of verplicht celibatair te leven. Zoals gezegd: de eenheid

van het lichaam vereist geen enkele uniformiteit behalve de gezamenlijke

identiteit van de leden in Christus. Vanuit die gedeelde identiteit kan het

lichaam de verscheidenheid onder haar leden niet alleen erkennen maar

voluit waarderen, sterker nog: ze heeft die zelfs nodig.

Seksualiteit binnen het lichaam van Christus

Hoewel de metafoor van de kerk als lichaam van Christus een uiterst li-

chamelijk beeld is, is zij hoofdzakelijk opgevat in spirituele termen. Het

zou gaan over de kerk als het mystieke lichaam van Christus. Een herlezing

van de metafoor op basis van 1 Korintiërs maakt duidelijk dat voor Paulus

het lichamelijke niet gescheiden is van het spirituele, maar dat beide di-

mensies nauw verbonden zijn en in elkaar overvloeien. Hij erkent voluit

de lijfelijke en seksuele dimensie van de metafoor en maakt daar expliciet

gebruik van.

Hierboven schreef ik al over Paulus’ argumentatie in de kwestie van

prostitutiebezoek. Het lichaam van Christus zou daardoor één worden

met het lichaam van de hoer, wat zou leiden tot een schending van de

heiligheid van Christus’ lichaam. In deze voorstelling leidt seksuele ge-

meenschap tot inlijving in het lichaam van Christus. Wat betreft een hoer

acht Paulus dit onbestaanbaar.2 Het criterium is hier de zuiverheid en

heiligheid van het lichaam van Christus, die zou worden aangetast door

vormen van seksuele ontucht. Deze afwijzing doet echter niets af aan het

beeld dat Paulus oproept, namelijk van seksuele gemeenschap als een inlij-

ving in het lichaam van Christus. Dat lichaam blijkt niet slechts geestelijk

Het is niet duidelijk of Paulus hiermee impliceert dat een hoer geen deel kan zijn van het2

lichaam van Christus. Mijns inziens ligt daar niet de pointe van zijn betoog. Dat richt zich

hier op degene die gemeenschap heeft met een hoer, meer dan op de prostituee zelf.
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maar wordt hier uiterst vleselijk voorgesteld. Opvallend is dat precies het-

zelfde woord (kollomenos) wordt gebruikt voor de gemeenschap van een

man met een hoer en voor de gemeenschap van dezelfde man met Chris-

tus (6,16-17). Blijkbaar is de lichamelijkheid en de seksuele gemeenschap

van christenen volledig opgenomen in de lichamelijkheid van de christe-

lijke gemeente als lichaam van Christus. Het lichaam is een tempel van

de heilige Geest, het is niet langer van onszelf maar dient de eer van God

(6,19-20). Daarmee blijft er ruimte voor seksualiteit, ook volgens Paulus

hoewel hij hier vanwege het naderende eschaton ambivalent over is, maar

binnen de grenzen van de heiligheid van het lichaam van Christus.

Waar de gemeenschap met een hoer het lichaam van Christus onthei-

ligt, kan er volgens Paulus ook sprake zijn van “heiligende seks”, juist met

ongelovigen! In hoofdstuk 7 van de brief gaat hij in op de vraag of mensen

die tot geloof gekomen zijn, moeten scheiden van hun ongelovige man of

vrouw. Paulus raadt dit af, omdat in zijn visie de ongelovige partner door

het huwelijk met een gelovige zelf gereinigd wordt (7,14). Vanwege de

huwelijkse gemeenschap gelden deze ongelovigen en de kinderen uit het

huwelijk toch als “heiligen”, wat wil zeggen dat ze deel zijn van de ekklesia,

het lichaam van Christus. Sterker nog, de ongelovige partner kan daardoor

zelfs gered worden (7,16). Zoals Diana Swancutt het uitdrukt, moedigt

Paulus hier aan tot missionaire seks binnen het lichaam van Christus.3

Zij wijst erop dat Paulus, in tegenstelling tot de bekende passage in Mar-

kus 10, echtscheiding niet afwijst met een verwijzing naar het huwelijk

tussen man en vrouw volgens Genesis (‘Man en vrouw schiep God hen,

en zij zullen tot een vlees zijn.’), maar redeneert vanuit het idee van de

heiligheid van Christus’ lichaam. Blijkbaar is voor Paulus seks heiligend

niet omdat het onderdeel is van een heteroseksuele, complementaire, na-

tuurlijke scheppingsorde, maar wanneer het mensen in de gemeenschap

van het lichaam van Christus brengt en het die gemeenschap versterkt.

‘Paul said the believing partner could even save the unbeliever in this way (7,16). In other3

words, Paul enjoined missionary sex in the Body (en kurio).’ Zie Diana M. Swancutt, ‘Sexing

the pauline body of Christ: scriptural sex in the context of the American Christian culture

war’ in V. Burrus en C. Keller (red.), Toward a theology of eros: transfiguring passion at the limits of

discipline, New York: Fordham University Press, 94.
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Daarin zit voor hem ook precies het verschil tussen gemeenschap met een

prostituee en met een ongelovige partner: in het eerste geval begeeft een

christen zich buiten het lichaam van Christus in de wereld van onreinheid,

terwijl in het tweede geval een ongelovige komt te leven onder één dak

met een gelovige en op die manier onderdeel wordt van de christelijke

gemeenschap.

Het mag duidelijk zijn dat het lichaam van Christus in de opvatting

van Paulus een seksueel lichaam is, in die zin dat het de seksuele verlan-

gens van haar leden onderkent en waardeert en daar ruimte voor geeft, en

dat de lichamelijkheid en seksualiteit van de leden is opgenomen in het

geheel van de gemeenschap van Christus’ lichaam. De spannende vraag is,

of er binnen dit lichaam ook sprake kan zijn van queer seks. Zoals gezegd,

voor Paulus zelf zou dat waarschijnlijk onbestaanbaar zijn geweest. Toch

is het opvallend dat Paulus zijn seksuele ethiek hier niet fundeert op een

scheppingsorde volgens welke man en vrouw voor elkaar geschapen zijn

en alleen zij “één vlees” kunnen vormen (Gen. 2,24), maar op de noties van

de heiligheid van, en de gemeenschap met het lichaam van Christus. Niet

een natuurlijke ordemaar de radicaal nieuwe werkelijkheid in Christus be-

paalt de ethiek binnen de kerk als lichaam van Christus. Dit ontkracht de

religieuze argumenten tegen homoseksualiteit als iets tegennatuurlijks en

afwijkend van de bedoeling van de Schepper. Niet de vraag of seksualiteit

“hetero” of “homo” is bepaalt of ze legitiem is, maar de vraag of ze bijdraagt

aan het lichaam van Christus – het lichaam waarbinnen diversiteit wordt

gekoesterd en geen enkele uniformiteit wordt vereist behalve dat de leden

delen in de nieuwe identiteit in Christus.

Queer reflecties bij het lichaam van Christus

Tot nu toe zijn twee zaken duidelijk geworden: als eerste, dat binnen

het lichaam van Christus diversiteit wordt gewaardeerd, waaronder ook

seksuele diversiteit, en als tweede dat het lichaam van Christus een voluit

seksueel lichaam is, waarbinnen ook sprake kan zijn van homoseksualiteit.

In deze paragraaf maak ik een volgende stap, met behulp van een meer

systematisch-theologische reflectie. Hieruit zal blijken dat het lichaam



het lichaam van christus als een queer gemeenschap 135

van Christus niet slechts seksueel is, maar dat het naar haar wezen en in

haar praxis voluit queer te noemen valt.

Het queer karakter van het lichaam vanChristus blijkt onder andere aan

de Tafel van de Heer waar brood als lichaam van Christus wordt gedeeld.

Zoals hierboven gezegd, aan deze Tafel wordt de christelijke gemeenschap

geconstitueerd als lichaam van Christus. Door middel van het ene brood,

zegt Paulus, hebben vele mensen gemeenschap met het ene lichaam van

Christus (10,16-17). Het woord dat hij hier gebruikt is koinonia, wat duidt

op een zeer hechte verbondenheid maar ook kan betrekking kan hebben

op seksuele intimiteit. Het is om die reden dat Gerard Loughlin de Maal-

tijd van de Heer vergelijkt met seksuele gemeenschap. Volgens hem is de

Eucharistie even intiem als seks: het lichaam van een ander wordt één met

dat van jezelf. En, vervolgt hij, omdat in de Eucharistie zowel mannen

als vrouwen één worden met het lichaam van Jezus Christus, is er sprake

van zowel straight als queer seks, heterohuwelijk en homohuwelijk.4 Op

die manier is de Maaltijd van de Heer niet slechts constituerend voor de

christelijke gemeente en haar verscheidenheid in verbondenheid, maar

initieert en legitimeert het een seksuele praxis binnen die gemeenschap

die met recht queer te noemen valt.

Het queer karakter van de gemeenschap wordt versterkt wanneer men

zich realiseert dat het lichaam van Christus niet alleen in termen van sek-

sualiteit flexibel is, maar ook in termen van gender. Inderdaad, Jezus was

een man, maar zijn lichamelijkheid – en daarmee ook zijn mannelijkheid

– is ambigu. Dat geldt al vanaf zijn ontvangenis, die volgens de evangelist

Lucas zonder de tussenkomst van een man tot stand is gekomen. Verha-

len als over Jezus die over het water loopt, of over de verheerlijking van

Jezus op de berg, versterken de ambiguïteit van Jezus’ lichamelijkheid.

In nog sterkere mate geldt dit voor de Opgestane die door zijn leerlin-

gen (soms) wel wordt herkend als Jezus maar die niet gebonden is aan de

wetten van lichamelijkheid. Het lichaam van Jezus dat, opnieuw volgens

‘Certainly the Eucharist is as intimate as sex – taking another body into one’s own – and4

just insofar as it unites men and women with Jesus, it is gay sex as well as straight sex, gay

marriage as well as straight marriage.’ Zie Gerard Loughlin, ‘Introduction: the end of sex’

in G. Loughlin (red.), Queer theology: rethinking the western body, Malden: Blackwell 2007, 6.
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Lucas, opstijgt ten hemel, heeft daar volgens de vroegchristelijke credo’s

plaatsgenomen aan de rechterhand van de Vader. Graham Ward herkent

in deze gebeurtenissen, van Jezus’ ontvangenis tot zijn hemelvaart, een

toenemende gender-instabiliteit van Jezus Christus.5 In de klassieke theo-

logie mag Christus dan de titel ‘Zoon’ dragen, maar dat zegt evenmin iets

over zijn gender als dat ‘Vader’ iets zegt over het geslacht van God. Volgens

Ward bereikt de gender-instabiliteit van Jezus Christus zijn climax in de

paulinische notie van de kerk als lichaam van Christus. Want hoe kan

een gemeenschap die in termen van gender zo divers is dat ze niet alleen

mannen en vrouwenmaar bijvoorbeeld ook eunuchen omvat, één lichaam

vormen tenzij het gender van dat lichaam ambigu of uiterst flexibel is? Als

we serieus nemen dat de kerk het lichaam van Christus is en ons realiseren

dat deze gemeenschapmannen en vrouwen, eunuchen en transgenders, ce-

libatairen, hetero-, homo-, bi- en transseksuelen omvat, kan de conclusie

niet anders zijn dan dat het lichaam van Christus uiterst queer is. Marcella

Althaus-Reid spreekt daarom over de Bi/Christus, die ze stelt tegenover de

masculiene heteroseksuele Christus van de traditionele theologie. De Bi/

Christus doorbreekt dit beeld, stelt ze, doordat die zich niet exclusief maar

afwisselend laat kennen als heteroseksuele, gay, lesbische of transgender

Christus, afhankelijk van de specifieke gemeenschappen waarin Christus

zich incarneert.6 Christus komt volgens Althaus-Reid telkens anders “uit

de kast” en heft zo de strikte scheidingen op tussen hetero- en homosek-

sualiteit en tussen femininiteit en masculiniteit. Het lichaam van deze

Bi/Christus wordt, volgens de paulinische metafoor, zichtbaar in de kerk,

een queer gemeenschap van mensen die uiterst divers is, onder andere in

termen van gender en seksualiteit maar die is samengebracht door één

doop door één Geest, en door het delen van het ene brood van het ene

lichaam van Christus.

Zie Graham Ward, ‘Bodies: the displaced body of Christ’ in J. Milbank, C. Pickstock en G.5

Ward (red.), Radical orthodoxy: a new theology, Londen en New York: Routledge 1999, 163-181.

Zie Marcella Althaus-Reid, Indecent theology: theological perversions in sex, gender and politics, Londen6

en New York: Routledge 2000, 112-120.
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De heiliging van seksualiteit binnen het queer lichaam van Christus

Vanuit haar identiteit in Christus zou seksuele diversiteit of welke diversi-

teit dan ook, geen probleem hoeven te zijn binnen de christelijke gemeen-

schap. Volgens Paulus is de heiligheid van het lichaam van Christus de

voornaamste zorg voor de kerk en die heeft betrekking op alle seksualiteit

en alle vormen van menselijke relaties. Voor homoseksuelen en andere

queers is heiligheid vaak een beladen begrip omdat het in de christelijke tra-

ditie vaak is ingevuld op een manier die weinig tot geen ruimte laat voor

hun seksuele verlangen. Heiligheid staat dan voor een sterkmoraliserende

benadering van seksualiteit met als belangrijkste adagium dat je het niet

mag doen voor of buiten het huwelijk. Omdat homo’s volgens die bena-

dering überhaupt niet mogen trouwen, is het niet voor hen weggelegd. In

plaats van het begrip heiligheid om die reden te verwerpen pleit Althaus-

Reid voor een herinterpretatie en toe-eigening ervan door queer theologie.

Dat lijkt ook mij van belang aangezien heiligheid zo cruciaal is in Paulus’

voorstelling van het lichaam van Christus. Wat zou een queer interpretatie

van heiligheid in kunnen houden? Ik stel twee mogelijke benaderingen

voor.

Hierboven is duidelijk geworden dat onze lichamelijkheid en seksua-

liteit als het ware is opgenomen in het lichaam van Christus. Volgens de

klassieke triniteitsleer is het daarmee ook opgenomen in God aangezien

Christus één ismet God de Vader. Vanuit dit idee ziet Eugene Rogers seksu-

aliteit als onderdeel van het goddelijke leven dat bestaat uit een continue

beweging van liefde die de Geest bemiddelt tussen de Vader en de Zoon,

en tussenGod enmensen.7 In deze bewegingwordt seksualiteit getransfor-

meerd: van ik-gericht wordt ze gericht op de ander en juist zo komt ze tot

vervulling en bevrediging. De eros wordt opgenomen in de agape, oftewel

de eros blijkt een bijzondere en intense vorm van agape, van naastenlief-

‘[Sexuality] is for the experience of the body as a gift. It is for the taking up of human beings7

by means of their bodies into the life of the One whose life is a perpetual movement of gift.

It is for making the other an occasion of joy, as the life of the Trinity takes the other as an

occasion of joy.’ Zie Eugene F. Rogers Jr, Sexuality and the Christian body: their way into the triune

God, Oxford: Blackwell Publishing 1999, 79.
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de. Volgens Rogers wordt in deze beweging seksualiteit, hetzij homo of

hetero, geheiligd omdat ze gemeenschapsstichtend werkt, niet alleen in

de relatie tussen twee mensen maar vanuit deze relatie ook breder met

anderen. Voor Rogers is dit hét argument voor het homohuwelijk, juist

omdat volgens hem in het huwelijk de eros in het teken staat van de agape

die vanuit het huwelijk het goede zoekt voor anderen en bijdraagt aan de

opbouw van het lichaam van Christus in de kerk en de samenleving.

In haar queer interpretatie van heiligheid gaat Althaus-Reid uit van

God en Christus als queer. De heteroseksuele ideologie die domineert

binnen de christelijke theologie heeft volgens Althaus-Reid niet alleen

homoseksuelen uit de kerk verdreven maar ook God zelf die evenals Je-

zus volgens de bijbelse traditie immers solidair is met degenen die zich

bevinden in de marges van de samenleving. Wanneer heiligheid bestaat

uit een afspiegeling van God, is queer heiligheid dus het verlangen en

het zoeken naar de queer God die zich laat vinden in de ontmoeting met

ieder die vreemd is en zich ophoudt in de marges omdat hij of zij niet

voldoet aan de heersende normen. Queer heiligheid, aldus Althaus-Reid,

vindt God als een vreemdeling aan de poort van de kerk en de theologie te

midden van alle uitingen en relaties van liefde in de marges die door het

dominante christendom als onheilig en immoreel worden gezien.8 Als de

kerk werkelijk lichaam van Christus is, blijkt haar heiligheid niet uit het

uitsluiten maar het omarmen van de queer God en allen in wie deze God

zich laat kennen.

Ten slotte

Aan het begin van dit artikel stelde ik de vraag hoe erg het lichaam van

Christus onder spanning staat, hoe vaak het is gescheurd en beschadigd

geraakt door de overheersende norm en uitsluitende ideologie van hetero-

seksualiteit die over het algemeen wordt hooggehouden binnen de kerk

‘Queer holiness finds God, as a stranger at the gates of Hegemonic Theology, amongst8

loving expressions and relationships at the margins of the defined decent and proper in

Christianity.’ Zie Marcella Althaus-Reid, The Queer God, Londen en New York: Routledge

2003, 171.
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en in de theologie. Ik heb geprobeerd om aan de hand van 1 Korintiërs

te laten zien hoe juist de metafoor van de kerk als lichaam van Christus

theologische ruimte schept voor het waarderen van seksuele diversiteit

die niet wordt ingeperkt maar juist wordt bevestigd door het criterium

van heiligheid dat binnen dit lichaam geldt. Het is veelzeggend dat het

betoog van Paulus over de gemeente als lichaam van Christus direct wordt

gevolgd door zijn loflied op de liefde (1 Korintiërs 13). In het lichaam van

Christus, gekenmerkt door zo’n grote diversiteit aan leden, gaat het uit-

eindelijk om de liefde. Liefde overwint alles, wordt wel gezegd. Hopelijk

kan zij ook het beschadigde lichaam van Christus helen en herscheppen

tot wat zij naar haar wezen is: een queer gemeenschap van mensen, een

heilige afspiegeling van de queer God die zich heeft laten kennen in de

queer Christus.
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